Mesto Banská Štiavnica
ZÁZNAM
ZO ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA
zo dňa 08.04. 2020
PRÍTOMNÍ : podľa prezenčnej listiny
PROGRAM :
1. Krízový štáb mesta Banská Štiavnica zasadal 08.04.2020 a preveril nasledovné
skutočnosti, oboznámil sa s prijatými opatreniami Ústredného krízového štábu SR,
opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a Vlády SR. Kompletné znenie
prijatých opatrení nájdete na stránke www.korona.gov.sk.
2. Zobral na vedomie aktualizované opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR
a opatrenia Ústredného krízového štábu SR.
3. Krízový štáb mesta sa oboznámil s informáciou týkajúcou sa obmedzenia voľného
pohybu osôb na verejnosti počas veľkonočných sviatkov. Vláda rozhodla o rozšírení
núdzového stavu obmedzením slobody pohybu zákazom vychádzania.
Zákaz platí od polnoci 8. apríla 00:00 do 13. apríla 23:59.
Zákaz vychádzania sa nevzťahuje na:
 obvyklú cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej alebo inej
obdobnej činnosti,
 cestu v nevyhnutnom rozsahu s cieľom obstarania nevyhnutných základných životných
potrieb, teda nákup potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov, hygienického
tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá,
zabezpečenie starostlivosti o deti, domáce zvieratá či doplnenie pohonných hmôt,
 cestu s cieľom obstarania nevyhnutných životných potrieb (vymenovaných v
predchádzajúcom bode) pre inú osobu v rámci územia okresu (v prípade Košíc a
Bratislavy v rámci územia mesta), t. j. dobrovoľníctvo či susedská výpomoc,
 cestu do zdravotníckeho zariadenia s cieľom neodkladného vyšetrenia vrátane
sprevádzania blízkou osobou či príbuzným,
 pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade Košíc a Bratislavy v rámci územia mesta,
 cestu na pohreb blízkej osoby.
4. Riaditeľ OOPZ v Banskej Štiavnici Mgr. Slavomír Líškaj oboznámil členov KŠM so
situáciou a novými opatreniami na území mesta a okresu Banská Štiavnica. Bola
dohodnutá zvýšená spolupráca s MsP počas veľkonočných sviatkov. Vzhľadom na
uvedené primátorka mesta nariadila posilnenie služieb MsP.
5. Zástupca náčelníka MsP informoval o činnosti vrátane kontroly nosenia rúšok, čistoty
na verejných priestranstvách a o rozpise služieb MsP počas veľkonočných sviatkov.
Oboznámil členov KŠM o posilnení hliadok a časoch, v ktorých budú vykonávať
činnosť počas veľkonočných sviatkov. Bola dohodnutá zvýšená spolupráca s OOPZ
Banská Štiavnica počas veľkonočných sviatkov.

6. Krízový štáb sa dohodol na opätovnom zabezpečení dezinfekcie zastávok, určených
verejných priestranstiev a tiež stojísk na umiestnenie kontajnerov pre
komunálny odpad. Posledná dezinfekcia zastávok a vybraných verejných priestranstiev
sa vykonáva metódou polymérovej dezinfekcie elektrostatickým postrekovačom, čo je
nezávadná metóda, ktorá dezinfekciu udržiava po dobu 7 dní.
7. Na zasadnutie krízového štábu bol prizvaný riaditeľ TS m.p.,
požiadaný
o zabezpečenie fungovania TS m.p. a o zabezpečenie ekonomických opatrení.
Zabezpečenie otváracích hodín zberného dvora. Zabezpečenie vyčistenia a dezinfekcie
kontajnerov v stojiskách vo vlastnej réžii špeciálnym vozidlom na to určeným, ktoré
majú k dispozícii TS, m. p.. Zabezpečovanie čistenia mesta po zimnej údržbe. Riaditeľ
TS m.p. bol požiadaný o zvýšenú pozornosť na úseku zabezpečenia čistenia mesta a
verejných priestranstiev a tiež o pravidelný vývoz komunálneho odpadu vrátane
odstránenia odpadu z odpadkových košov. Riaditeľ TS m.p. bol požiadaný
o zabezpečenie služby počas soboty na vyváženie odpadu v prípade zistenia potreby.
8. Krízový štáb sa oboznámil so zákonom NR SR z 3. apríla 2020 o mimoriadnych
opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
MsP bola upozornená na § 56, v ktorom sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„Za priestupok podľa odseku 1 písm. c/ a f/ spáchaný v čase krízovej situácie sa
v blokovom konaní uloží pokuta 1000 eur, tieto priestupky v blokovom konaní môžu
prejednávať aj orgány Policajného zboru a obecnej polície“.
9. Záver
Zasadnutie krízového štábu viedol predseda krízového štábu Mgr. Nadežda
Babiaková, primátorka mesta.
Na záver rokovania predseda poďakoval členom krízového štábu za ich účasť a prejavenú
aktivitu počas zasadnutia krízového štábu.
Mgr. Nadežda Babiaková
.....................................
predseda
krízového štábu obce
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Por.
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Titul, meno a priezvisko

1.

Mgr. Nadežda Babiaková

2.

Ing. Marián Zimmermann

3.

Ing. Ivana Ondrejmišková

4.

Ing. Jaromír Pilar

5.

Michal Kminiak

6.
7.
9.

RNDr. Pavel Bačík
Mgr. Slavomír Líškaj

Funkcia
Primátorka mesta
Zástupca primátorky
Prednostka MsÚ
ved. odd. OVSaSV
Zástupca náčelníka
MsP
Konateľ Bytová
správa s.r.o.
Riaditeľ OOPZ
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