
Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica 

konaného dňa 18.3.2020 

 

Krízový štáb mesta Banská Štiavnica 18.03.2020 preveril nasledovné skutočnosti 

a prijal nasledovné oparenia: 

A.   Zobral na vedomie núdzový stav, ktorý Vláda SR s platnosťou od 16.03.2020 vyhlásila 

pre štátne nemocnice. 

B.   Zobral na vedomie aktualizované opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a opatrenia 

Ústredného krízového štábu SR a to: 

Upresnenie, že s účinnosťou od 16.03.2020 od 16:00hod. na obdobie 14 dní sa uzatvárajú 

maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:  

1.  Predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní na osobitné výživové 

účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely. 

2.  Lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok 

3.  Predajní drogérie 

4.  Čerpacích staníc, pohonných hmôt a palív 

5.  Predajní novín a tlačovín 

6.  Predajní s krmivom pre zvieratá, veterinárnych ambulancii 

7.  Prevádzok telekomunikačných operátorov 

8.  Prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením 

9.  Prevádzok poštových , bankových a poisťovacích služieb 

10. Prevádzok internetových obchodov (e-shop) a donáškových služieb 

11. Pneuservisy 

C.   Informácia náčelníka mestskej polície o vykonanej kontrole uzatvorenia prevádzok 

a vykonanej kontrole v ubytovacích zariadeniach, s cieľom zistiť počty ubytovaných a krajinu 

z ktorej ubytovaný prichádza. Náčelník mestskej polície informoval, že nie sú ubytované 

žiadne väčšie skupiny zahraničných, ani domácich turistov a sú dodržiavané vydané opatrenia 

Krízového štábu mesta, Ústredného krízového štábu a opatrenia Úradu verejného 

zdravotníctva SR. 

 Ďalej mestská polícia vykonala kontrolu nariadenia týkajúce sa činnosti taxislužby na území 

mesta vzhľadom k tomu, že sa zakazuje preprava osôb taxislužbou. 

Ďalej bola vykonaná kontrola dodržiavania opatrenia v prevádzkach verejného stravovania. 



Dňa 18.03 bude Mestská polícia pomáhať s asistovaním pri vydávaní jednorázových dávok 

v hmotnej núdzi občanom mesta. Bolo dohodnuté  v spolupráci s riaditeľom OO PZ Banská 

Štiavnica aké opatrenia budú použité, tak v lokalite Šobov, ako aj v priestoroch pred 

Slovenskou poštou.  

D.   Krízový štáb mesta preveril situáciu a zaoberal sa so zabezpečením ochrany zdravia 

v súvislosti s vyhlásenou situáciu v mestskom podniku Technické služby, m.p., vybavenosť 

pracovníkov ochrannými rúškami a aktuálne prijaté opatrenia týkajúce sa činnosti na úseku 

odpadového hospodárstva a čistenia mesta. Opätovne boli doplnené ochranné rúška pre 

zamestnancov TS m.p. 

E.   Riešil ďalšie zabezpečenie ochranných pomôcok, rúšok, na území mesta s tým, že šitie 

rúšok pre obyvateľov bude ďalej zabezpečovať Mestský úrad na základe dohôd s dodávateľmi 

v počte 5000 rúšok, v súčasnosti bolo rozdelených 1300 rúšok šitých. Krízový štáb mesta 

rozhodol 700 rúšok distribuovať pre obvodných a detských lekárov a oddelenie dlhodobo 

chorých a distribúcii ďalších 1500 rúšok všetkým obyvateľom mesta nad 70 rokov zdarma, 

vzhľadom k tomu že sa jedná o najohrozenejšiu skupinu občanov. Ochranné rúška sme začali  

distribuovať dňom, t.j. 17.03.2020 všetkým seniorom nad 70 rokov v zabalenom sáčku do 

schránok, aby bol zamedzený kontakt so zamestnancami mesta Banská Štiavnica, Bytovej 

správy, s.r.o., ktorí budú tieto rúška distribuovať. Dňa 18.03. 2020 sme zabezpečili ďalšiu 

distribúciu rúšok v počte kusov 1000.  

Ďalej boli telefonicky kontaktovaní  všetci obvodní lekári a primárka ODCH vo veci  situácie 

týkajúcej sa rúšok. Dnešným dňom bola distribúcia rúšok zabezpečená aj obvodným lekárom, 

detským lekárom a oddeleniu dlhodobo chorých.  

Ochrannými rúškami boli vybavené všetky opatrovateľky, ale aj občania ktorým je táto služba 

poskytnutá. 

Mesto Banská Štiavnica, Mestský úrad dohodol  so súkromným dodávateľom rozvoz potravín 

a drogérie a so zástupcami S.O.V.I., o zabezpečenie dovozu liekov občanom, ktorí sú chorí 

a odkázaní na sociálnu službu a nemajú blízku osobu pre poskytnutie tejto služby. 

Zároveň primátorka mesta udelila výnimku na poskytnutie takejto služby osamelej matke 

s dieťaťom, ktorí sú chorí alebo v karanténe a sú odkázaní na takúto pomoc. 

F. Bola dohodnutá distribúcia rúšok pre občanov bez domova. Zabezpečí Mestská polícia.  

G. Od dnes 18. 03. 2020 sa začala distribúcia informačných letákov v počte kusov 500, 

pričom ďalšie letáky sú v tlači a budú distribuované v celkovom počte 2000 kusov.  

H. Na základe informácií z médií kontaktovala primátorka mesta telefonicky predsedu BB SK 

Ing. Jána Luntera a informovala sa, či sú pravdivé informácie zriadenia krízového centra 

v zariadení Strednej odbornej školy služieb a lesníctva na ulici Kysihýbelská a tiež, prečo 

zástupcov mesta o tomto nikto neinformoval. Predseda BBSK informáciu potvrdil. 

Primátorka mesta ho požiadala o oficiálnu tlačovú správu a informácie pre zverejnenie 

v Štiavnických novinách. 



 

Všetky doteraz prijaté opatrenia ostávajú v platnosti. 

Krízový štáb sa informoval o stave zabezpečenia nemocnice Žiar nad Hrom v nadväznosti na 

súčasnú situáciu. Primátorke mesta podrobnú informáciu poskytol riaditeľ nemocnice. 

Nemocnica je zatiaľ vybavená ochrannými prostriedkami, zabezpečená je starostlivosť podľa 

usmernenia. 

Vyzývame občanov, aby vo vlastnom záujme a v záujme ochrany zdravia svojich 

blízkych rešpektovali a dodržiavali prijaté opatrenia vzhľadom na vážnosť situácie a tak nám 

spoločne pomohli zabrániť šíreniu vírusu COVID-19. Najdôležitejšou obranou je 

dodržiavanie dôslednej hygieny, používanie ochranných pomôcok a všetkých prijatých 

opatrení.  

Ďalej zdôrazňujeme, že cieľom  opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, je 

ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam. 

 

Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode A, B je správnym deliktom podľa § 57 

ods. 33 písm. a) zákona i. 355/2007 Z. 2., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného 

zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona i.35512007 Z. z. vo vy5ke 

do 20.000 eur. 

 

Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode D je priestupkom na úseku 

verejného zdravotníctva podľa § 56 zákona i. 35512007 Z. 2., za ktorý príslušný 

regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona 

č.35512007 Z. z. vo výške do 1659 eur. 

 

 

Dňa 15.03.2020 vláda SR vyhlásila núdzový stav podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. 

z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v 

znení neskorších predpisov na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu 

zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom 

(uznesenie vlády SR č. 114/2020 zo dňa 15.03.2020). 

 

 


