Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu mesta Medzev, zo dňa 22.09.2020
K bodu 1.
Primátor mesta Medzev, Mgr. Matej Smorada otvoril zasadnutie krízového štábu
v zasadačke Mestského úradu mesta Medzev o 09:30 hod a privítal všetkých prítomných.
Predstavil program rokovania, ktorý bol jednohlasne schválený bez návrhov na doplnenie.
K bodu 2.
Mgr. Matej Smorada vyhodnotil prijaté opatrenia na území mesta Medzev s vyhlásením
mimoriadnej situácie, ktoré boli následne prediskutované.
Priebežne sú terénnymi pracovníkmi dopĺňané zoznamy osôb z MRK, ktoré sa vrátili
zo zahraničia. Zoznamy sú predložené mestskej polícii a založené v zložke.
Koncom augusta bola podaná na OÚ Košice – okolie, refundácia nákladov záchranných
prác pri vzniknutej mimoriadnej situácii z I. vlny koronavírusu, kde sme požadovali úhradu
v celkovej výške cca. 12.000,- €. Z požadovanej sumy nám bolo OÚ Košice – okolie uznaných
len 7.500,- €. V rámci II. vlny koronavírusu je pri refundácii požadovaná aj sprievodná
fotodokumentácia, podpísané výdajky výdajcom a príjemcom, kde bude jednoznačne uvedené
komu na základe ktorého príkazu je vydaný a kedy, až po koncového užívateľa alebo
umiestnenie tovaru.
Primátor mesta Medzev, Mgr. Matej Smorada oboznámil krízový štáb, že z dôvodu
situácie koronavírusu sa nebudú poskytovať obedy pre dôchodcov v základnej škole.
V uvedenom bode programu sa prejednávali aj skladové zásoby OOP, ochranné obleky,
dezinfekčné prostriedky, rozprašovače. Mestský podnik služieb mesta Medzev bol požiadaný
o preskúšanie funkčnosti rozprašovačov, ktoré majú uskladnené.
Bola daná požiadavka na nákup ochranných rukavíc vo veľkosti L.
Primátorom mesta Medzev, Mgr. Matejom Smoradom bola daná požiadavka, na
pravidelnom pretestovaní zamestnancov DDS, aby sa predišlo šíreniu koronavírusu
v uvedených zariadeniach.
Prejednával sa aj postup v prípade výskytu ochorenia COVID – 19 v ZŠ – Grundschule
Medzev, MŠ Medzev a ZUŠ Medzev.
Krízový štáb mesta Medzev rozhodol, že ak sa v uvedenom zariadení preukáže výskyt
ochorenia COVID – 19, bude predmetné zariadenie uzavreté, vyučovanie prebehne dištančnou
formou. Následne sa podá požiadavka na RÚVZ o pretestovanie žiakov a personálu.
V uvedenom zariadení sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálneho platného usmernenia
hlavného hygienika.
K bodu 3.
V predmetnom bode programu vedúca Mestského kultúrneho strediska Medzev, Ingrid
Horváthová informovala krízový štáb s plánovanými akciami na sále. Uviedla, že vzhľadom na
vydané opatrenia RÚVZ ohľadom svadieb, smútočných posedení a krstín nie je možné
zabezpečiť stanovené bezpečnostné opatrenia.
Po zvážení všetkých opatrení sa Krízový štáb mesta Medzev rozhodol, že ruší všetky
plánované svadby a akcie, okrem dohodnutej svadby dňa 10.10.2020, až do odvolania.

Pri plánovanej svadbe bude Mestská polícia Medzev zabezpečovať dohľad nad
dodržiavaním opatrenia RÚVZ č. OLP/7311/2020, zo dňa 17.09.2020.

K bodu 4.
Primátor uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia:

Uznesenie krízového štábu č. 7/CoV/7

Krízový štáb mesta Medzev

I. schvaľuje
a) program rokovania podľa pozvánky

II. nariaďuje
v prípade potvrdenia ochorenia COVID – 19 u žiaka alebo zamestnanca Základnej
školy – Grundschule Medzev, Materskej školy Medzev, Základnej umeleckej školy Medzev
uzatvorenie predmetného zariadenia.

III. ruší
všetky plánované svadby a akcie, s výnimkou dohodnutej svadby dňa 10.10.2020
v priestoroch sály Mestského kultúrneho strediska mesta Medzev až do odvolania.
IV. nariaďuje
Mestskej polícii Medzev pri dohodnutej svadbe dňa 10.10.2020 vykonávať dohľad
nad dodržiavaním opatrenia RÚVZ SR č. OLP7311/2020, zo dňa 17.09.2020.

V. žiada
a) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach o pretestovanie
žiakov a personálu v prípade potvrdenia ochorenia COVID – 19,
b) Komisiu školstva, kultúry a športu o prehodnotenie konania Dní mesta Medzev
s odporúčaním neorganizovania Dní mesta Medzev v roku 2021,
c) primátora mesta Medzev doručiť predmetnú zápisnicu:
1.
2.
3.
4.

RÚVZ Košice,
ZŠ – Grundschule Medzev,
MŠ Medzev,
ZUŠ Medzev.

Hlasovanie o opatreniach ako o celku:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
0
0

K bodu 5.
V bode rôzne sa krízový štáb oboznámil s umiestnením výdajníka pitnej vody
v odlúčenej časti Kováčskej ulice. Výdajník pitnej vody je umiestnený vo dvore, kde bude
náležite oplotený, aby sa predišlo poškodeniu. Primátor mesta Medzev dnes prevezme revíznu
správu a následne bude predložená na VSD, a.s. Košice, aby do 5. dní mohli výdajník napojiť
na elektrickú sieť. Po skončení rokovania krízového štábu bude vykonaná obhliadka výdajníka
pitnej vody.

K bodu č . 6.
Primátor poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a poprial všetkým veľa zdravia!

____________________________
Mgr. Matej Smorada
primátor mesta

Zapísal: Alexandra Gášparová
Medzev, 22.09.2020

