
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Krízového štábu obce Pečovská Nová Ves, konaného dňa 30.9.2020 

so začiatkom o 9.00 h. v kultúrno-spoločenských priestoroch 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.  

Informoval, že zasadnutie KŠO zvolal v súvislosti so zistením výskytu 

pozitívne testovaných osôb zamestnaných vo firme nachádzajúcej sa v katastri 

obce a u obyvateľov žijúcich v obci a z dôvodu možného rizika ďalšieho  šírenia 

prenosného ochorenia COVID-19.   

Uviedol, že popri stálych členoch KŠO na zasadnutie prizval riaditeľa 

ZŠsMŠ Mgr. Mareka Adamečka a OPG KC Mgr. Marcelu Vandžurovú a TP 

Máriu Tankovú.  

V súvislosti s riešenou problematikou v úvode prítomní informovali 

o aktuálnej situácii v obci Pečovská Nová Ves, špecificky za úseky, ktoré 

zastupujú.  

Členovia KŠO zhodnotili plnenie doterajších opatrení pri predchádzaní 

šírenia prenosného ochorenia COVID-19, skutkový stav v obci k dňu konania 

zasadnutia KŠO a po vzájomnej dohode prijali ďalšie konkrétne opatrenia:  

  KŠO zaväzuje starostu obce Pečovská Nová Ves PhDr. Jaroslava Dujavu 

zabezpečiť nevyhnutne potrebné množstvá dezinfekčných prostriedkov, 

ochranných prostriedkov – rúšok na ochranu horných dýchacích ciest a ďalšieho 

nevyhnutne potrebného materiálu pre rizikové skupiny obyvateľov obce, 

zamestnancov OcÚ (vrátane KC a TSP), príslušníkov záchranných zložiek obce 

(hasiči, dobrovoľníci a i.) na predchádzanie šírenia prenosného ochorenia 

COVID-19, 

 KŠO zaväzuje starostu obce Pečovská Nová Ves PhDr. Jaroslava Dujavu 

zabezpečiť v prípade zistenia kontaktu s pozitívne testovanou osobou na 

ochorenie COVID-19 testovanie zamestnancov OcÚ (vrátane KC a TSP) a členov 

KŠO, 

 KŠO dáva do pozornosti všetkým občanom  dodržiavanie preventívnych 

opatrení, ktoré vedia pozitívne ovplyvniť zníženie rizika šírenia prenosného 

ochorenia COVID-19, pričom za najdôležitejšie považuje osobnú zodpovednosť 

a disciplínu jednotlivcov a inštitúcií, 

    KŠO odporúča riaditeľovi ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves dodržiavať preventívne 

opatrenia, ktoré vedia pozitívne ovplyvniť zníženie rizika šírenia prenosného 

ochorenia COVID-19 v ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves, pričom za najdôležitejšie 

považuje klásť dôraz na osobnú zodpovednosť a disciplínu tak jednotlivcov, ako 

aj celej inštitúcie, 



 KŠO prikazuje riaditeľovi ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves v prípade, že zistí 

u zamestnanca, alebo žiaka školy prípad pozitívne testovanej osoby na prenosné 

ochorenie COVID-19, resp. kontakty s takouto osobou, aby túto skutočnosť 

bezodkladne oznámil KŠO a súčasne postupoval podľa usmernení MŠVVaŠ SR, 

ÚVZ a Hlavného hygienika SR, 

  obec s účinnosťou od 30.9.2020 do odvolania uzatvára obecnú knižnicu, 

 obec s účinnosťou od 30.9. 2020 do odvolania ruší skupinové aktivity v 

Komunitnom centre na ul. Rómskej 43 v Pečovskej Novej Vsi a činnosť 

obmedzuje iba na individuálne poradenstvo, 

  obecný úrad s účinnosťou od 30.9.2020 do odvolania  bude pre verejnosť 

fungovať v obmedzenom režime, zamestnanci OcÚ budú k dispozícii pre 

obyvateľov denne počas stránkových hodín,  

  spoločný stavebný úrad s účinnosťou od 30.9.2020 do odvolania  bude pre 

verejnosť fungovať v obmedzenom režime, zamestnanci SSÚ budú k dispozícii 

pre obyvateľov počas stránkových hodín,  

  vo všetkých prípadoch budú dvere do kancelárií prvého kontaktu uzamknuté, 

pracovníka si bude klient môcť vyvolať telefonicky, alebo zvončekom, 

  KŠO s účinnosťou od 30.9.2020 do odvolania  odporúča klientom, aby obecný 

úrad v prípade potreby kontaktovali telefonicky na tel. č. 051/4583121, 

051/4583177, 0919/409858, 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 prípade zistenia nových závažných okolností KŠO bezodkladne prijme ďalšie 

opatrenia. 

  Starosta obce zabezpečí informovanosť občanov o prijatých opatreniach 

obce na úseku predchádzania šírenia a zasadnutie KŠO ukončil.  

 

 

 

V Pečovskej Novej Vsi, 30.9.2020                             PhDr. Jaroslav Dujava 

                                                                                             Starosta obce 
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