
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 14.2.2021 v čase od 19.30 hod. do 20.30 hod.. 

Starosta obce uviedol, že rokovanie KŠO zvolal za účelom riešenia 

mimoriadnej situácie, ktorá vznikla v obci po dnešnom celoplošnom testovaní 

COVID-19, ktoré sa uskutočnilo v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod., kde  bol 

z celkového počtu 754 otestovaných osôb zistený zvýšený počet pozitívne 

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

Poukázal na nárast pozitivity osôb v danej lokalite od minulého týždňa. 

Informoval o konzultácii výsledkov dnešného testovania s riaditeľkou RÚVZ 

Prešov Mgr. Ing. Janou Mýtnikovou, MPH, MHA  a jej  odporúčaniach na 

riešenie danej situácie -  prejsť z prezenčného vzdelávania na I. stupni ZŠ s MŠ 

na dištančné vzdelávanie a zabezpečení opakovaného testovania obyvateľov 

danej lokality antigénovými testami v týždenných intervaloch. 

Starosta obce informoval o konzultácii výsledkov dnešného testovania s 

riaditeľkou ZŠsMŠ v Pečovskej Novej Vsi  PaedDr. Katarínou Sačkovou. 

Členovia KŠO prijali následné uznesenia:   

Návrh uznesenia č.1 zo dňa 14.2.2021, ktoré bolo predmetom hlasovania: 

„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 

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

Nová Ves  

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


 nepokračovať u žiakov I. stupňa Základnej školy s materskou školou 

Pečovská Nová Ves v prezenčnej forme výučby od 15.2.2021 (vrátane) 

a prejsť na dištančnú formu vzdelávania. 

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 zo dňa 14.2.2021 bolo prijaté. 

Návrh uznesenia č. 2 zo dňa 14.2.2021, ktoré bolo predmetom hlasovania: 

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   

 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 stálou 

hliadkou PZ denne od 15.2.2021 do odvolania po dobu od 7.30 hod. do 

22.00 hod.. 

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 zo dňa 14.2.2021 bolo prijaté. 
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 Na základe požiadavky KŠO starosta obce zabezpečí informovanosť 

kompetentných o prijatých opatreniach a odporúčaniach obce na úseku 

predchádzania šírenia ochorenia COVID-19.  

 

V Pečovskej Novej Vsi, 14.2.2021 

 

                            

Zapísala: Ing. Alena Nalevanková 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     PhDr. Jaroslav Dujava 

                                                                                             Starosta obce 


