Záznam zo zasadnutia krízového štábu zo dňa 31.03.2020
Primátor mesta Medzev otvoril zasadnutie krízového štábu v zasadacej miestnosti
Mestského úradu mesta Medzev o 13:00 hod, vyhodnotil prijaté opatrenia na území mesta
Medzev s vyhlásením mimoriadnej situácie vyhlásenej Ústredným krízovým štábom
Slovenskej republiky.
Krízový štáb mesta Medzev opätovne prerokoval prijaté opatrenia s mimoriadnou
situáciou. Primátor mesta vyhodnotil prijaté opatrenia na území mesta Medzev a zároveň
Prikazuje
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Mestskému podniku lesov Medzev, s.r.o. na základe podania stanoviska Úradu
verejného zdravotníctva, ktorú predniesol Ing. Marcel Pačay, obnoviť dodávku
palivovej metrovice občanom mesta.
Mestskou políciou Medzev zabezpečiť výdaj pitnej vody v odlúčenej časti Kováčskej
ulice v rozmedzí od 13:00 hod. do 13:15 hod v pondelok, stredu a piatok
v popoludňajších hodinách.
Mestskému úradu Medzeve opätovne zabezpečiť nákup ochranných pomôcok – rúška
v počte 1000 kusov z firmy TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s., po predaji prvých 1000
ks cez zazmluvnené predajne.
Mestskému úradu v Medzeve vypracovať zmluvu medzi mestom Medzev
a jednotlivými predajňami potravín, drogérie a lekárne na predaj rúšok občanom
v jednotkovej cene 2,35 €, ktoré budú dodané z firmy TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s.,
dňa 03.04.2020. Predaj rúšok cez zazmluvnené predajne bude spustený od 07.04.2020.
Mestskej polícii Medzev, Mestskému podniku služieb mesta Medzev, koordinátorkám
a MOPs zabezpečiť rozvoz potravinovej pomoci zo Slovenského červeného kríža,
podľa zoznamu jednotlivým občanom, ktorá bude distribuovaná dňa 06.04.2020 na
Mestský úrad Medzev.
Mestskému podniku služieb mesta Medzev zabezpečiť a vyvesiť oznámenie ako
správcu trhoviska o zatvorení mestského trhoviska na Mariánskom Námestí, až do
odvolania.

Primátor mesta Medzev oboznámil krízový štáb s dezinfekciou autobusov v rámci KSK
na báze polymérovej dezinfekcie v týždennom intervale, tak, aby bola zabezpečená 100%
ochrana dezinfikovaných vozidiel. Uvedená dezinfekcia by bola vhodná aj na zdravotnom
stredisku, pri výskyte infekcie v meste. Na podklade vyššie uvedeného je potrebné vypracovať
cenovú ponuku.
Krízový štáb bol taktiež oboznámený s objednávkou respirátorov FFP 3, jednotková
cena 9,90 € bez DPH a zápisom žiakov do prvého ročníka do Základnej školy – Grundschule
Medzev, ktorý sa uskutoční v dňoch 22. – 23.04.2020.
Krízový štáb bude opätovne zvolaný podľa potreby.

Hlasovanie o opatreniach ako o celku:
Za:
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____________________________
Mgr. Matej Smorada
primátor mesta

Zapísal: Alexandra Gášparová
Medzev, 31.03.2020

