
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Krízového štábu obce Pečovská Nová Ves, konaného dňa 8.2.2021 

so začiatkom o 14.00 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.  

Starosta obce uviedol, že zasadnutie KŠO zvolal za účelom riešenia 

mimoriadnej situácie, ktorá vznikla v obci po celoplošnom testovaní COVID-19, 

ktoré sa uskutočnilo cez víkend od 6. do 7.2.2021, kde  bol zistený zvýšený počet 

pozitívne testovaných obyvateľov obce, konkrétne v lokalite ul. Rómska a Na 

Trubalovec.   

Uviedol, že popri stálych členoch KŠO na zasadnutie prizval riaditeľku 

ZŠsMŠ PaedDr. Katarínu Sačkovú,  TSP Mgr. Júliu Borsukovú a riaditeľa OO 

PZ Sabinov mjr. Mgr. Pavla Rabatina. 

V súvislosti s riešenou problematikou v úvode prítomní informovali 

o aktuálnej situácii v obci Pečovská Nová Ves, konkrétne: 

 riaditeľka ZŠsMŠ PaedDr. Katarínu Sačkovú informovala o situácii 

v oblasti školstva, o otvorení ZŠ a MŠ na ul. Na Dujave od dňa 8.2.2021. 

MŠ na ul. Rómskej vzhľadom na výsledky testovania v pondelok dňa 

8.2.2021 otvorená nebola. Informovala o počtoch žiakov, ktorí dnešného 

dňa do ZŠ a MŠ nastúpili. Navrhla vzhľadom na nízky záujem žiakov II. 

stupňa ZŠ a II. stupňa špeciálnych tried o prezenčné vzdelávanie 

a nepriaznivú epidemiologickú situáciu v obci od dňa 9.2.2021 

nepokračovať v prezenčnej forme výučby u týchto žiakov. 

 TSP Mgr. Júlia Borsuková zhodnotila vývoj epidemiologickej situácie 

v MRK obce na ul. Rómskej a Na Trubalovec, vykonaných opatreniach 

smerom pediatrickej lekárke a lekárke pre dospelých, intervenciách 

sociálnych pracovníkov smerom k pozitívne testovaným osobám a ďalším 

osobám z ich blízkeho okolia v povinnej karanténe a spolupráci so ZŠsMŠ 

na úseku nástupu žiakov do školy. Zdôraznila nezodpovednosť početnej 

skupiny osôb z povinnej karantény, porušovanie zásad pravidiel karantény 

z ich strany, voľný pohyb po osade, migráciu, nie len v osade, ale aj mimo 

nej. Informovala, že do osady prichádzajú na motorových vozidlách 

Rómovia aj z iných obcí. 



 prednosta OcÚ Štefan Vaľuš v princípe nezávisle potvrdil slová p. Mgr. 

Borsukovej a zdôraznil potrebu zabezpečiť monitoring pohybu osôb 

a motorových vozidiel smerom von z osady a do osady. 

 starosta obce PhDr. Jaroslav Dujava informoval prítomných o výsledkoch 

dnešnej komunikácie a analýze aktuálnej situácie v obci s riaditeľkou 

RÚVZ Prešov Mgr. Ing. Janou Mýtnikovou, MPH, MHA  a jej  

odporúčaniach na riešenie danej situácie. Informoval o zabezpečení 

opakovaného testovania obyvateľov danej lokality antigénovými testami 

v týždenných intervaloch. Požiadal riaditeľa OO PZ o súčinnosť pri riešení 

eliminácie mimoriadnej situácie formou zabezpečenia zvýšeného 

monitoringu a kontrol dodržiavania karantény obyvateľmi v lokalite ul. 

Rómska, Na Trubalovec. Poukázal na potrebu efektívnej prevencie, ktorá 

by mohla viesť k dodržiavaniu pravidiel karantény. 

 riaditeľ OO PZ Sabinov mjr. Mgr. Pavol Rabatín zanalyzoval spoluprácu 

s obcou na úseku zabezpečenia bezpečnosti obyvateľov, osobitne 

spoluprácu pri zabezpečovaní opatrení počas testovaní na ochorenie 

COVID-19. Prisľúbil zvýšený výkon služby príslušníkov OO PZ Sabinov 

a ich dohľad nad dodržiavaním opatrení ÚVZ počas karantény. Informoval 

starostu obce, aby v prípade žiadosti o trvalý monitoring vstupu a výstupu 

osôb a motorových vozidiel z pandémiou zasiahnutej lokality požiadal  OR 

PZ Prešov. 

Členovia KŠO zobrali informácie o mimoriadnej situácii v lokalite obce na 

ul. Rómska a Na Trubalovec na vedomie. 

 

Členovia KŠO prijali následné uznesenia:   

 

Uznesenie KŠO č. 1 zo dňa 8.2.2021 

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

Slovenskej republiky č. 77 zo dňa 5.2.2021 k návrhu na opakované predĺženie 

času trvania núdzového stavu  podľa čl. 5 ods. 2 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. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie 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                

v súvislosti s mimoriadnou situáciou – zvýšenou pozitivitou obyvateľov žijúcich 

na ul. Rómskej a Na Trubalovec v Pečovskej Novej Vsi na ochorenie COVID-19          

      s ch v a ľ u j e 

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


 opakované periodické testovanie antigénovými testami u obyvateľov obce 

Pečovská Nová Ves žijúcich na ul. Rómskej a Na Trubalovec v Pečovskej 

Novej Vsi na ochorenie COVID-19, 

 opakované periodické testovanie zamestnancov Obce Pečovská Nová Ves 

(obecného úradu, terénnej sociálnej práce, komunitného centra, denného 

stacionára ASEN), členov krízového štábu obce Pečovská Nová Ves              

a dobrovoľníkov. 

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 

 

Uznesenie č.1 bolo prijaté. 

Uznesenie KŠO č. 2 zo dňa 8.2.2021 

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

Slovenskej republiky č. 77 zo dňa 5.2.2021 k návrhu na opakované predĺženie 

času trvania núdzového stavu  podľa čl. 5 ods. 2 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. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie 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                

v súvislosti s mimoriadnou situáciou – zvýšenou pozitivitou obyvateľov žijúcich 

na ul. Rómskej a Na Trubalovec v Pečovskej Novej Vsi na ochorenie COVID-19          

n a r i a ď u j e 

starostovi obce Pečovská Nová Ves PhDr. Jaroslavovi Dujavovi   

 zabezpečiť sily a prostriedky vrátane finančných zdrojov, ochranných 

pomôcok, dezinfekcie a iných potrieb   na realizáciu periodického 

testovania antigénovými testami u obyvateľov obce Pečovská Nová Ves 

žijúcich na ul. Rómskej a Na Trubalovec v Pečovskej Novej Vsi na 

ochorenie COVID-19 a periodického testovania zamestnancov Obce 

Pečovská Nová Ves (obecného úradu, terénnej sociálnej práce, 

komunitného centra, denného stacionára ASEN), členov krízového štábu 

obce Pečovská Nová Ves a dobrovoľníkov, 

 vstúpiť do rokovania s Okresným riaditeľstvom PZ Prešov s cieľom 

zabezpečiť súčinnosť príslušníkov PZ pri eliminácii porušovania 

karanténnych opatrení ÚVZ na ochorenie COVID-19 a to jednou hliadkou 

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


PZ denne od 9.2.2021 do 13.2.2021 (vrátane) po dobu od 7.00 h. do 20.00 

h., 

 zabezpečiť úpravu pracovnej doby pracovníkov terénnej sociálnej práce 

a komunitného centra v obci Pečovská Nová Ves, 

 zabezpečiť zvýšenú intervenciu, poradenstvo a pomoc pracovníkov 

terénnej sociálnej práce a komunitného centra v obci Pečovská Nová Ves 

smerom ku klientom, 

 zabezpečiť zriadenie hliadok poriadkovej služby z pracovníkov 

evidovaných na ÚPSVaR Prešov aktivovaných obcou Pečovská Nová Ves 

cez nástroje zamestnanosti na dodržiavanie verejného poriadku a  dohľad 

nad dodržiavaním opatrení ÚVZ počas karantény u obyvateľov žijúcich na 

ul. Rómska a Na Trubalovec v Pečovskej Novej Vsi. 

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 

 

Uznesenie č. 2 bolo prijaté. 

 

Uznesenie KŠO č. 3 zo dňa 8.2.2021 

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

Slovenskej republiky č. 77 zo dňa 5.2.2021 k návrhu na opakované predĺženie 

času trvania núdzového stavu  podľa čl. 5 ods. 2 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. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie 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                

v súvislosti s mimoriadnou situáciou – zvýšenou pozitivitou obyvateľov žijúcich 

na ul. Rómskej a Na Trubalovec v Pečovskej Novej Vsi na ochorenie COVID-19 

a nízky záujem žiakov o prezenčné vzdelávanie  

      o d p o r ú č a 

zriaďovateľovi Základnej školy s materskou školou ul. Školská 459/12, Pečovská 

Nová Ves 

 nepokračovať u žiakov II. stupňa Základnej školy s materskou školou 

Pečovská Nová Ves a II. stupňa špeciálnych tried Základnej školy 

s materskou školou Pečovská Nová Ves v prezenčnej forme výučby, 

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


 neobnoviť prevádzku Materskej školy na ul. Rómskej po dobu zvýšeného 

výskytu pozitivity na ochorenie COVID-19 u obyvateľov ul. Rómskej a Na 

Trubalovec v Pečovskej Novej Vsi. 

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 

 

Uznesenie č. 3 bolo prijaté. 

  

 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, 8.2.2021 

 

                            

Zapísala: Ing. Alena Nalevanková 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     PhDr. Jaroslav Dujava 

                                                                                             Starosta obce 


