
Z Á P I S N I C A 

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

a hlasovania jeho členov korešpondenčným spôsobom – „per-rollam“, konaného 

dňa 19.1.2021. 

Vzhľadom na uznesenie Vlády Slovenskej republiky č.156 zo dňa 

17.1.2021 k návrhu na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného 

zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov uznesením 

Vlády Slovenskej republiky č.1 zo dňa 6.1.2021 sa dňa 19.1.2021 uskutočnilo 

rokovanie KŠO korešpondenčným spôsobom – „per-rollam“, ktorého členovia 

boli starostom obce informovaní o aktuálnej situácii v obci a povinnostiach, ktoré 

prijatým uznesením plynú pre samosprávu a jej obyvateľov. 

Členovia KŠO korešpondenčným spôsobom – „per-rollam“ hlasovali 

o zriadení mobilného odberného miesta v obci na zabezpečenie testovania 

obyvateľov obce na ochorenie COVID-19.  

Návrh uznesenia č.1 , ktoré bolo predmetom hlasovania: 

„Krízový štáb obce Pečovská Nová Ves s odvolaním sa na uznesenie Vlády 

Slovenskej republiky č. 156 zo dňa 17.1.2021 k návrhu na zmenu prijatých 

opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu 

v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení 

neskorších predpisov uznesením Vlády Slovenskej republiky č.1 zo dňa 6.1.2021 

sa dňa 19.1.2021 schvaľuje zriadenie jedného mobilného odberného miesta v obci 

Pečovská Nová Ves na zabezpečenie testovania obyvateľov obce Pečovská Nová 

Ves na ochorenie COVID-19 v exteriéri na parkovisku za budovou obecného 

úradu na ul. Hlavná 33 v Pečovskej Novej Vsi v dňoch od piatka 22. januára 2021 

do utorka 26. januára 2021 a následne v ďalších dňoch ak si to vyžiadajú výsledky 

testovania obyvateľov okresu Sabinov po vyhodnotení testovania v týchto 

dňoch“.  

Predseda KŠO určil lehotu na hlasovanie dňa 19.1.2021 od 9.00 do 11.00 h.. Počet 

všetkých členov KŠO: 7 

Počet členov KŠO zúčastnených na hlasovaní:  100  (%) 

Počet členov KŠO hlasujúcich ZA návrh: 7 

Počet členov KŠO hlasujúcich PROTI návrhu: 0 

Počet členov KŠO, ktorí sa hlasovania ZDRŽALI: 0 

 

Návrh uznesenia č.1 bol prijatý. 
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Uznesenie KŠO č.1 zo dňa 19.1.2021: 

„Krízový štáb obce Pečovská Nová Ves s odvolaním sa na uznesenie Vlády 

Slovenskej republiky č. 156 zo dňa 17.1.2021 k návrhu na zmenu prijatých 

opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu 

v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení 

neskorších predpisov uznesením Vlády Slovenskej republiky č.1 zo dňa 6.1.2021 

sa dňa 19.1.2021 schvaľuje zriadenie jedného mobilného odberného miesta 

v obci Pečovská Nová Ves na zabezpečenie testovania obyvateľov obce Pečovská 

Nová Ves na ochorenie COVID-19 v exteriéri na parkovisku za budovou 

obecného úradu na ul. Hlavná 33 v Pečovskej Novej Vsi v dňoch od piatka 22. 

januára 2021 do utorka 26. januára 2021 a následne v ďalších dňoch ak si to 

vyžiadajú výsledky testovania obyvateľov okresu Sabinov po vyhodnotení 

testovania v týchto dňoch“.  

Návrh uznesenia č.2 , ktoré bolo predmetom hlasovania: 

„Krízový štáb obce Pečovská Nová Ves s odvolaním sa na uznesenie Vlády 

Slovenskej republiky č. 156 zo dňa 17.1.2021 k návrhu na zmenu prijatých 

opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu 

v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení 

neskorších predpisov uznesením Vlády Slovenskej republiky č.1 zo dňa 6.1.2021 

sa dňa 19.1.2021 nariaďuje starostovi obce Pečovská Nová Ves PhDr. Jaroslavovi 

Dujavovi  zabezpečiť sily a prostriedky vrátane finančných zdrojov na zriadenie 

a prevádzku jedného mobilného odberného miesta v obci Pečovská Nová Ves na 

zabezpečenie testovania obyvateľov obce Pečovská Nová Ves na ochorenie 

COVID-19 v exteriéri na parkovisku za budovou obecného úradu na ul. Hlavná 

33 v Pečovskej Novej Vsi v dňoch od piatka 22. januára 2021 do utorka 26. 

januára 2021 a následne v ďalších dňoch ak si to vyžiadajú výsledky testovania 

obyvateľov okresu Sabinov po vyhodnotení testovania v týchto dňoch.“  

Predseda KŠO určil lehotu na hlasovanie dňa 19.1.2021 od 9.00 do 11.00 h.. Počet 

všetkých členov KŠO: 7 

Počet členov KŠO zúčastnených na hlasovaní:  100  (%) 

Počet členov KŠO hlasujúcich ZA návrh: 7 

Počet členov KŠO hlasujúcich PROTI návrhu: 0 

Počet členov KŠO, ktorí sa hlasovania ZDRŽALI: 0 

 

Návrh uznesenia č.2 bolo prijaté. 

Uznesenie KŠO č.2 zo dňa 19.1.2021: 

„Krízový štáb obce Pečovská Nová Ves s odvolaním sa na uznesenie Vlády 

Slovenskej republiky č. 156 zo dňa 17.1.2021 k návrhu na zmenu prijatých 
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opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu 

v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení 

neskorších predpisov uznesením Vlády Slovenskej republiky č.1 zo dňa 6.1.2021 

sa dňa 19.1.2021 nariaďuje starostovi obce Pečovská Nová Ves PhDr. Jaroslavovi 

Dujavovi  zabezpečiť sily a prostriedky vrátane finančných zdrojov na zriadenie 

a prevádzku jedného mobilného odberného miesta v obci Pečovská Nová Ves na 

zabezpečenie testovania obyvateľov obce Pečovská Nová Ves na ochorenie 

COVID-19 v exteriéri na parkovisku za budovou obecného úradu na ul. Hlavná 

33 v Pečovskej Novej Vsi v dňoch od piatka 22. januára 2021 do utorka 26. 

januára 2021 a následne v ďalších dňoch ak si to vyžiadajú výsledky testovania 

obyvateľov okresu Sabinov po vyhodnotení testovania v týchto dňoch.“  

  

V Pečovskej Novej Vsi, 19.1.2021 

 

                            

Zapísala: Ing. Alena Nalevanková 

 

 

 

 

                                                                                     PhDr. Jaroslav Dujava 

                                                                                             starosta obce 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5.odsek-4

