
OBEC MILOSLAVOV

K číslu: HS-S2021/03518/381/02 
Dátum: 28.01.2021

Počet listov: 2 
Výtlačok č.: 1

ZÁZNAM
zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov 

zo dňa 28. 1.2021 o 09.00 - ONLINE, elektronicky

PRÍTOMNÍ:

Milan Baďanský, starosta obce, predseda K.Š
Mgr. Martin Sitiar, vedúci hospodárskej správy, podpredseda KŠw v
Ing. Dalibor Ziaran, člen KS, koordinátor opatrení
Milan Matušek - člen KŠ
Ing. Simona Kalinovská - člen KŠ
Bc. Ivan Kopanický - člen KŠ
Kvetoslava Jašurová - tajomník KŠ

OSPRAVEDLNENÍ:

PROGRAM:

1) Príprava opatrení spojených so zabezpečením celoplošného testovania obyvateľstva na
území obce Miloslavov,
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Zo zasadnutia KŠ dňa 28. 1. 2021

1) V súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným 
korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky a v súvislosti s prípravou 
opatrení spojených so zabezpečením celoplošného testovania obyvateľstva (ďalej len „CTO“) 
na území obce Miloslavov vydáva Krízový Štáb obce nasledovné opatrenia:

a) Určuje za hlavného koordinátora opatrení na zabezpečenie CTO v dňoch 29.1- 31.1.2021 
podpredsedu krízového štábu obce Miloslavov Mgr. Martina Sitiara.

b) Určuje za koordinátora opatrení pre odborný zdravotný personál na zabezpečenie CTO - 
podpredsedu krízového štábu obce Miloslavov Mgr. Martina Sitiara.

c) Určuje za koordinátora pre dobrovoľníkov na zabezpečenie CTO - Ing. Dalibora Žiarana 
MBA.



d) Využiť na CTO mobilné odberové miesta schválené Úradom verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky v Dome kultúry Miloslavov (1 pracovisko) a v priestoroch Obecného 
úradu v Miloslavove (2 pracoviská).

f) Určuje za vedúcich odberových miest Dom kultúry Miloslavov - Milan Matušek a Obecný 
úrad Miloslavov - Ing. Dalibor Žiaran.

g) Odporúča vykonávať prioritne - prednostne testovanie osôb, ktoré sa preukážu trvalým 
alebo prechodným pobytom na území obce Miloslavov, listom vlastníctva k nehnuteľnosti na 
území obce Miloslavov.

gh) Poveruje hlavného koordinátora vydať podrobné usmernenie postupu CTO a informovať 
občanov dostupnými informačnými kanálmi najneskôr do 29. 1. 2021.

i) Poveruje koordinátorov zabezpečiť a vyčleniť dostatočné množstvo nasadenia síl 
a prostriedkov na vykonanie CTO na území obce Miloslavov.

Zapísal: Mgr. Martin Sitiar
podpredseda krízového štábu

....... žr..~......... .....
Milan Baďanský

predseda krízového štábu


