MESTO MEDZEV
ŠTÓSKA Č. 6, 044 25 MEDZEV
OKR. KOŠICE – OKOLIE
Zápisnica z 33. zasadnutia krízového štábu mesta Medzev
konaného dňa 05.05.2021 o 13:00 hod.
vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska mesta Medzev
Prítomní: Mgr. Matej Smorada, Erik Kováč, Ervin Flegner, Peter Nálepka.
Ostatní: Mgr. Romana Zvirinská, Ing. Valter Müller, Mgr. Mária Csontosová DiS. art., Mgr. Marek
Kaleta, Ing. Mária Meisterová, Ing. Ján Višňovský.
Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o výsledkoch celoplošného testovania v meste Medzev na COVID-19
v Medzeve, zo dňa 01.05.2021
3. Prehodnotenie konania ďalších kôl celoplošných testovaní v meste Medzev
4. Očkovanie obyvateľov formou mobilnej očkovacej služby – list predsedu KSK
5. Diskusia
6. Záver

1. Otvorenie
Primátor mesta Medzev, Mgr. Matej Smorada, otvoril zasadnutie krízového štábu mesta
Medzev vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska mesta Medzev o 13:00 hod. a privítal
všetkých prítomných. Oboznámil krízový štáb s programom rokovania, ktorý bol bez pripomienok
jednohlasne schválený.
2. Informácia o výsledkoch celoplošného testovania v meste Medzev na COVID-19, zo dňa
01.05.2021
Primátor mesta Medzev, Mgr. Matej Smorada informoval krízový štáb s výsledkami
celoplošného testovania uskutočneného v meste Medzev, dňa 01.05.2021 Celkovo bolo 828
vykonaných testov, z uvedeného počtu vykonaných testov nebol nikto pozitívny.
Uznesenie krízového štábu č. 54/CoV/54
Krízový štáb mesta Medzev
I.

berie na vedomie

a) informácie o výsledkoch celoplošného testovania v meste Medzev na COVID-19
antigénovými testami zo dňa 01.05.2021,
b) výdavky spojené s testovaním.
Hlasovanie:

Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa : 0
3. Prehodnotenie konania ďalších kôl celoplošných testovaní v meste Medzev
V uvedenom bode programu sa prejednávala nutnosť celoplošného testovania, nakoľko
v základnej škole, materskej škole a ZUŠ nie je potrebné sa preukázať platným negatívnym testom.
Je postačujúce doložiť prehlásenie rodiča o bezinfekčnosti dieťaťa a rodičov. Na podklade vyššie
uvedeného sa rozhodlo upustiť od testovania v meste Medzev, nakoľko podľa covid automatu
a platnej vyhlášky RUVZ č. 202/2021, sme v ružovom okrese a preukazovať sa negatívnym testom
v školských zariadeniach a ostatných inštitúciách už nie je potrebné. Každý kto má záujem
o testovanie sa môže nechať otestovať v zriadených MOM v Moldave nad Bodvou a v Košiciach.
Uznesenie krízového štábu č. 55/CoV/55
Krízový štáb mesta Medzev
I.

schvaľuje

pozastavenie celoplošného testovania v meste Medzev od 07.05.2021.
Hlasovanie:
Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa : 0
4. Očkovanie obyvateľov formou mobilnej očkovacej služby – list predsedu KSK
Primátor mesta Medzev, Mgr. Matej Smorada oboznámil krízový štáb s listom predsedu
KSK o poskytnutie mobilnej očkovacej služby pre občanov, ktorí sa nemôžu dostaviť na očkovanie
do nemocnice resp. do veľkokapacitného očkovacieho centra.
Očkovanie obyvateľov formou mobilnej očkovacej služby je určené pre osoby nad 60 rokov
vakcínou výrobcu Pfizer – Biontech. Záujemcovia sa nahlásia na Mestskom úrade v Medzeve –
osobne, telefonicky alebo e-mailom v termíne do 07.05.2021. Uvedené je potrebné zverejniť na
web stránke mesta, rozhlasom a SMS notifikáciou.
Uznesenie krízového štábu č. 56/CoV/56
Krízový štáb mesta Medzev
I.

berie na vedomie

zabezpečenie očkovania KSK formou mobilnej očkovacej služby pre občanov mesta Medzev nad
60 rokov, vakcínou výrobcu Pfizer – Biontech.
Hlasovanie:
Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa : 0

5. Diskusia
V predmetnom bode programu sa prejednávali veľkokapacitné kontajnery umiestnené pri
železničnej stanici, ktoré od pondelka budú stiahnuté. Taktiež sa prejednával stavebný odpad.

6. Záver
V závere zasadnutia krízového štábu primátor mesta Mgr. Matej Smorada sa poďakoval
všetkým zúčastneným za pomoc a podporu. Krízový štáb bude opätovne zvolaný podľa potreby.
Zasadnutie krízového štábu sa ukončilo o 14:00 hod.

_______________________
Mgr. Matej Smorada
primátor mesta
Zapísala: Alexandra Gášparová
V Medzeve, 12.05.2021.

