
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Krízového štábu obce Pečovská Nová Ves, konaná dňa 30.6.2020 

so začiatkom o 13.00 h. v kancelárii starostu obce na Obecnom úrade v Pečovskej 

Novej Vsi. 

Prítomní: (viď prezenčná listina v prílohe) 

Zasadnutie Krízového štábu obce Pečovská Nová Ves (ďalej len „KŠO“) 

otvoril a viedol PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce a predseda KŠO.  

Starosta obce uviedol, že zasadnutie KŠO zvolal za účelom prehodnotenia  

doterajšej  situácie spojenej s pandémiou ochorenia COVID-19 a v tejto súvislosti 

Vládou SR vyhlásenou mimoriadnou situáciou a potrebou zrušenia neaktuálnych 

rozhodnutí KŠO a prijatia aktuálnych opatrení na ďalšie obdobie.   

Uviedol, že popri stálych členoch KŠO na zasadnutie prizval zástupcu 

starostu obce Ing. Radoslava Lipjanca, ktorý svoju neúčasť ospravedlnil plnením 

neodkladných pracovných povinností, riaditeľa ZŠsMŠ Mgr. Mareka Adamečka, 

OPG KC Mgr. Marcelu Vandžurovú a TSP Mgr. Miriam Kuchárovú. Taktiež 

ospravedlnil neprítomnosť prednostu OcÚ Andreja Petruša z dôvodu jeho 

práceneschopnosti. 

V súvislosti s riešenou problematikou v úvode prítomní informovali 

o aktuálnej situácii v obci Pečovská Nová Ves, konkrétne Mgr. Marek Adamečko 

zhodnotil situáciu na úseku školstva, OPG KC Mgr. Marcelu Vandžurová a TSP 

Mgr. Miriam Kuchárová zhodnotili situáciu v MRK obce, starosta obce zhodnotil 

situáciu v obci mimo vyššie uvedených oblastí. Predseda DHZ Ján Antol a Ing. 

Alena Nalevanková informovali o pripravenosti techniky a materiálovo-

technickom zabezpečení pre prípad avízovanej II. vlny. 

Členovia KŠO zobrali informácie o aktuálnej situácii na úseku plnenia 

doterajších opatrení pri predchádzaní pandémie ochorenia COVID-19 a stave 

pripravenosti a MTZ do ďalšieho obdobia na vedomie. 

 Členovia KŠO zrušili neaktuálne opatrenia, ktoré boli prijaté na zasadnutí 

dňa 12.3.2020,  konkrétne: 

 obec s účinnosťou od 12.3.2020 do odvolania ruší všetky mimoškolské 

prenájmy telocviční a posilňovne Základnej školy s materskou školou 

Pečovská Nová Ves pre verejnosť, 

 obec odporúča riaditeľovi ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves s účinnosťou od 

12.3.2020 do odvolania zrušiť všetku voľnočasovú činnosť žiakov po 

vyučovaní, 



  obec s účinnosťou od 12.3.2020 do odvolania uzatvára obecnú knižnicu, 

  obec s účinnosťou od 12.3.2020 do odvolania uzatvára všetky detské ihriská a 

multifunkčné ihriská v obci, 

 obec s účinnosťou od 12.3.2020 do odvolania uzatvára Komunitné centrum na 

ul. Rómskej 43 v Pečovskej Novej Vsi, 

  obec s účinnosťou od 12.3.2020 do odvolania uzatvára obmedzuje stránkové 

hodiny na obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi, konkrétne iba na: pondelok od 

9,00 do 11,30 h., streda od 13,00 do 16,00 h.,  

  obec s účinnosťou od 12.3.2020 do odvolania uzatvára obmedzuje stránkové  

hodiny na matričnom úrade v Pečovskej Novej Vsi, konkrétne iba na: pondelok 

od 9,00 do 11,30 h., streda od 13,00 do 16,00 h.,  

  obec s účinnosťou od 12.3.2020 do odvolania uzatvára obmedzuje stránkové  

hodiny na spoločnom stavebnom úrade v Pečovskej Novej Vsi, konkrétne iba na: 

streda od 13,00 do 16,00 h.,  

 obec s účinnosťou od 12.3.2020 do odvolania  po dobu obmedzených 

stránkových hodín odporúča klientom, aby obec v prípade potreby kontaktovali 

telefonicky na tel. č. 051/4583121, 051/4583177, alebo elektronicky formou e-

mailu (sekretariat@pecovska.sk, urad@pecovska.sk, starosta@pecovska.sk, 

stavebnyurad@pecovska.sk) a aby úrady navštevovali len v nevyhnutne 

potrebných prípadoch,  

  v obci je zakázaná organizácia všetkých verejných, spoločenských a kultúrnych 

akcií v zmysle nariadení krízového štábu SR,  

  v obci sú zrušené bohoslužby, pobožnosti a stretnutia v kostole a na fare do 

23.3.2020. 

 

Členovia KŠO po prehodnotení aktuálnej situácie v obci, regióne, 

spoločnosti a okolitých krajinách a po vzájomnej dohode prijali ďalšie konkrétne 

opatrenia: 

 KŠO napriek uvoľňovacím opatreniam dáva do pozornosti všetkých 

občanov  naďalej dodržiavanie preventívnych opatrení, ktoré preventívnym 

spôsobom vedia ovplyvniť zníženie rizika šírenia koronavírusu COVID-19, 

pričom za najdôležitejšie považuje osobnú zodpovednosť a disciplínu 

jednotlivcov a inštitúcií, 

 KŠO napriek postupným uvoľňovacím opatreniam ruší organizovanie 23. 

ročníka kultúrno-spoločenskej akcie s názvom Pečovskonovoveský remeselný 

jarmok pôvodne plánovaného na termín  21. - 22. august 2020, 

 KŠO napriek postupným uvoľňovacím opatreniam odporúča riaditeľovi 

ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves naďalej dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré 

preventívnym spôsobom vedia ovplyvniť zníženie a minimalizovanie rizika 

šírenia koronavírusu COVID-19 v ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves, pričom za 

najdôležitejšie považuje klásť dôraz na osobnú zodpovednosť a disciplínu tak 

jednotlivcov, ako aj celej inštitúcie, 
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 KŠO napriek postupným uvoľňovacím opatreniam odporúča riaditeľovi 

ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves prehodnotiť organizovanie školských výletov, 

výjazdových sústredení, pracovných porád a školení, osobitne vo vzťahu 

k zahraničiu, resp. k lokalitám v rámci SR, kde bol zaznamenaný zvýšený výskyt 

pozitívne testovaných osôb, 

 KŠO napriek postupným uvoľňovacím opatreniam odporúča starostovi 

obce a predsedom spoločenských organizácii v pôsobnosti obce Pečovská Nová 

Ves prehodnotiť organizovanie výletov, výjazdových sústredení, pracovných 

porád a školení, osobitne vo vzťahu k zahraničiu, resp. k lokalitám v rámci SR, 

kde bol zaznamenaný zvýšený výskyt pozitívne testovaných osôb, 

 KŠO napriek postupným uvoľňovacím opatreniam odporúča starostovi 

obce prehodnotiť organizovanie plánovaných kultúrno-spoločenských podujatí na 

rok 2020 s predpokladaným počtom účastníkov do 1000 osôb s cieľom 

predchádzať a minimalizovanie rizika šírenia pandémie ochorenia COVID-19, 

 KŠO vzhľadom na rastúci počet pozitívne testovaných osôb nariaďuje 

riaditeľovi ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves, pracovníkom KC, TSP a zamestnancom 

OcÚ Pečovská Nová Ves oznámiť na RÚVZ Prešov cestou OcÚ Pečovská Nová 

Ves osoby zdržiavajúce sa v obci Pečovská Nová Ves po tom, čo sa vrátili z krajín 

mimo tzv. „bezpečných“ krajín. 

 

 Opatrenia a odporúčania KŠO špecifikujú osobitosti v našej obci popri 

trvale platných nariadeniach a pokynoch ÚVZ. 

 

 V prípade zistenia nových závažných okolností KŠO bezodkladne zasadne 

a prijme ďalšie opatrenia. 

Na základe požiadavky KŠO starosta obce zabezpečí informovanosť 

kompetentných o prijatých opatreniach a odporúčaniach obce na úseku 

predchádzania šírenia ochorenia COVID-19, prítomní na zasadnutí KŠO ich berú 

na vedomie.  

Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zaželal 

im a nám všetkým v obci pevné zdravie.  

 

V Pečovskej Novej Vsi, 30.6.2020                            

 

 

                                                                                     PhDr. Jaroslav Dujava 

                                                                                             Starosta obce 

 


