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OBEC MILOSLAVOV
K číslu: S2020/3371/2245/2
Dátum: 09.03.2020

Počet listov:
Výtlačok č.:

ZÁZNAM
zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov
zo dňa 09.03.2020 o 9.00 hodine
PRÍTOMNÍ:
Milan Baďanský, starosta obce, predseda KŠ
Mgr. Martin Sitiar, vedúci hospodárskej správy, podpredseda KŠ
Ing. Dalibor Žiaran. prednosta OcÚ. člen KŠ
Milan Matušek, poslanec OZ Miloslavov, člen KŠ
PaedDr. Alena Jančeková - riaditeľka ZŠ - prizvaná
Bc. Monika Neupauerová - riaditeľka MŠ - prizvaná

OSPRAVEDLNENÍ:

PROGRAM:
Úvod: schválenie programu zasadnutia krízového štábu
1. Informácia o šírení COVID - 19 - koronavírus zo zasadnutia ústredného krízového
štábu zo dňa 06.03.2020
2. Rôzne
3. Návrh na prijatie opatrení na riešenie krízovej situácie
4. Záver
Zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov viedol predseda krízového štábu Milan
Baďanský.
K bodu č. 1: starosta oboznámil členov krízového štábu s navrhovaným programom
zasadnutia a informoval o výstupoch zo zasadnutia ústredného krízového štábu zo dňa 6.
marca 2020

K bodu č. 2:
Pozvané riaditeľky:
PaedDr. Jančeková - informovala - monitorujú neprítomnosť z dôvodu chorobnosti žiakov
a nie len z dôvodu hroziaceho koronavírusu, ale aj z dôvodu klasickej chrípky. Je
pravdepodobné, že požiada o zavretie zariadenia. Dezinfikujú vo zvýšenej miere. Kontrolujú

prichádzajúce deti bezdotykovým teplomerom, majú vytvorenú karanténnu miestnosť.
Informujú žiakov školským rozhlasom, rodičov cez edupage.

Bc. Neupauerová - taktiež dezinfikujú priestory, nemajú bezdotykový teplomer, informujú
rodičov cez SMS a mailom.
K bodu č. 3: návrhy na prijatie opatrení:
1) Krízový štáb z okamžitou platnosťou ruší všetky plánované aj neplánované akcie
s možnosťou zhromažďovania obyvateľstva, taktiež akcie škôl a školských zariadení,
žiacke tréningy športového klubu. Zápasy dospelých povoľuje len s vylúčením
verejnosti. Taktiež zakazuje zhromažďovanie a akcie v Komunitnom centre
a tréningové akcie v kultúrnych domoch do 31.03.2020.
2) Zverejnenie informácií pre obyvateľov vo všetkých vývesných tabuliach, web stránke,
informovanie formou SMS a emailov, taktiež upozornenie podnikateľských subjektov
v obci.
3) Obmedzenie prevádzky obecného úradu - do odvolania zrušiť stránkové hodiny,
ponechať len na prízemí podateľňu v čase od 8.00 hodiny do 9.00 hodiny každý
pracovný deň. Úrad bude plniť naďalej úlohy podľa zákona, odpovedať na emailovú
komunikáciu, prijímať podania elektronicky. Stránkové hodiny rušíme do odvolania.
4) Na základe vývoja stavu v šírenia COVID-19 počas stretnutia krízového štábu vydáva
s okamžitou platnosťou zatvorenie základnej školy, materskej školy a školskej jedálne
pri MŠ od 10.03.2020 do 16.03.2020 vrátane (5 pracovných dní).
5) V priebehu zatvorenia školských zariadení prebehne v nich celoplošná dezinfekcia.
6) Ďalšie stretnutie KŠ - 13.03.2020 o 8.00 hodine u starostu obce. V prípade potreby
operatívne ak si okolnosti vyžiadajú ďalšie opatrenia.
7) Ukladá členom KŠ byť v pohotovosti nepretržite do odvolania.

Zapísal: Kvetoslava Jašurová
tajomník krízového štábu
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