Zápisnica zo zasadnutia krízového štábu zo dňa 28.04.2020
K bodu 1.
Primátor mesta Medzev, Mgr. Matej Smorada otvoril zasadnutie krízového štábu v areáli
SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou, alokované pracovisko Medzev o 13:45 hod
a privítal všetkých prizvaných predstaviteľov. Predstavil program rokovania s návrhom na
výmenu bodov č. 2 a č. 3. Uvedený program so zmenou bol jednohlasne schválený
K bodu 2.
Mgr. Matej Smorada oboznámil prítomných so zasadnutím Bezpečnostnej rady okresu
Košice – okolie dňa 17.04.2020, na ktorom bol schválený postup miest a obcí okresu
s MRK pri zriaďovaní miestnych karanténnych zariadení (KZ) namiesto uzatvárania celých osád
s touto komunitou, kde uznesením č. 196 z 2. apríla 2020 Vláda SR uložila primátorom miest
a starostom obcí určiť karanténne zariadenia, v ktorých bude vykonávaná izolácia osôb z MRK
počas súčasnej pandémie nového koronavírusu. Krízový štáb mesta Medzev na svojom zasadnutí
dňa 28.04.2020 podľa bodu vytipoval vyššie uvedené priestory ako vhodné pre karanténne
zariadenie.
Nasledovala obhliadka objektu budovy bývalého stredoškolského internátu SOŠ Szakközépiskola Moldava nad Bodvou, alokované pracovisko Medzev, Kováčska č. 53, Medzev,
ktorý by prichádzal do úvahy na zriadenie karanténneho zariadenia pre MRK.
Na uvedenej obhliadke sa zúčastnili zástupcovia RÚVZ Košice, pani Mgr. Marcela
Ferencová a pani Ing. Jana Labancová, riaditeľ SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou, Ing.
Štefan Szciranka, zástupkyňa SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou RNDr. Silvia
Masorjaková, Mjr. Ing. Katarína Göbl za OO PZ Jasov a z OÚ Košice – okolie, odbor krízového
riadenia Ing. Karol Dzugas a Ing. Jozef Dudrík. Po obhliadke objektu sa Krízový štáb mesta
Medzev a zástupcovia presunuli na rokovanie do zasadacej miestnosti na Mestskom úrade
Medzev.
Po obhliadke objektu sa všetci prítomní vrátane zástupcov RÚVZ Košice vyjadrili, že po
rekonštrukcii objektu by vydali kladné stanovisko.
Po obhliadke objektu prebehla diskusia ohľadom nutnej rekonštrukcie prvého a druhého
nadzemného podlažia, kde by sa jednalo o elektroinštaláciu, výmenu gumolitu, sanity,
vymaľovanie izieb, oprava a výmena okien, hygienická maľba, vybudovanie sadrokartónových
priečok, aby sa predišlo vstupu na ostatné poschodia. Nábytok nachádzajúci sa v priestoroch
internátu by sa eventuálne po následnej dezinfekcii mohol použiť na zariadenie jednotlivých izieb.
Riaditeľ SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou, Ing. Štefan Szciranka oboznámil
krízový štáb s celkovým stavom internátu. Budova nie je prevádzkovaná 15 rokov, vykurovanie
je funkčné, tohto času je budova temperovaná. Upozornil na to, že pri súčasnej situácii to bude
mať vplyv na vyučovanie, ktoré by malo byť pravdepodobne v septembri obnovené.
Primátor mesta Mgr. Matej Smorada pristúpi rokovaniu s KSK, ohľadom podmienok
prenájmu uvedenej budovy internátu na 1 rok.
Rekonštrukciu objektu bude vykonávať MsPS mesta Medzev, ktorý po obhliadke objektu
vypracuje cenovú kalkuláciu na práce v uvedenom objekte.
Žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu KZ bude predložená Ministerstvu vnútra SR, sekcii
krízového riadenia a obrany štátu.

K bodu 3.
Mgr. Matej Smorada vyhodnotil prijaté opatrenia na území mesta Medzev s vyhlásením
mimoriadnej situácie, ktoré boli následne prediskutované.
Mgr. Matej Smorada na podklade vydaného Opatrenia ÚVZ SR č. OLP/346/2020 zo dňa
21.04.2020 prerokoval otvorenie mestského trhoviska a ambulantného predaja na Mariánskom
Námestí.

Mestský podnik služieb mesta Medzev zabezpečil:
1. označenie vstupu na mestské trhovisko a vyznačenie páskou rozostupy občanov
v dvoch koridorov cez park smerom k predajným stolom a po chodníkoch taktiež v 2m
rozostupoch,
2. dezinfekciu pri každom predajcovi
3. dezinfekciu trhoviska a označenie predajných miest
K uvedenému bola daná požiadavka rozloženia predajcov na jednotlivé voľné stoly, aby sa
predišlo k hromadeniu občanov. Predmetné bolo vzaté na vedomie.
Bola odoslaná objednávka na ochranné obleky na viacnásobné použitie za jednotkovú cenu
55,- € vez DPH, v počte 10 ks a objednávka na nákup respirátorov FFP 3, v počte 30 ks.
Na zabezpečenie testovania 30. pracovníkov ( MsPL, MOPS, MsPS, MsPL s.r.o. a dve
zamestnankyne MsÚ) bola odoslaná požiadavka na KSK.
Situácia s odpadom na rieke Bodva je priebežne riešená, kde v stredu 29.04.2020 bude
uložená záchytná rohož na odpad.
Náčelník MsP Peter Nálepka požiadal o nákup karty do fotopasce, ktorá by sa následne
inštalovala pri záchytnej rohoži.
Mgr. Matej Smorada oboznámil krízový štáb s testovaním pracovníkov v DSS – Kontak
n.o., zariadenie v Šugove a v Grunte. Testovanie bolo zabezpečené pre všetkých zamestnancov
zariadenia, s negatívnym výsledkom. Predmetné bolo vzaté na vedomie.
K bodu 4.
V uvedenom bode programu Mgr. Matej Smorada podal požiadavku na zrušenie
obmedzeného režimu na MsÚ, MsPS a na MsKS, kde by bola otvorená len knižnica na výpožičku
kníh.
Bol zabezpečený nákup 8. dávkovačov dezinfekcie, ktoré budú následne inštalované
v dome smútku, v kostole, v knižnici a pri vstupe na sálu.
Elektrické rozprašovače na dezinfekciu budú rozdelené medzi MsPS a DHZ Medzev, kde
následne MsPS bude dodaný motorový rozprašovač na dezinfekciu.

K bodu 5.
Primátor uviedol hlasovanie o uznesení:
Uznesenie krízového štábu č. 4/CoV/4

Krízový štáb mesta Medzev

I. schvaľuje
a) program rokovania podľa pozvánky s výmenou bodu 2 a 3,
b) zámer mesta Medzev na zriadenie KZ v budove bývalého stredoškolského internátu SOŠ Szakközépiskola Moldava nad Bodvou, alokované pracovisko Medzev, Kováčska č. 53, Medzev
c) rozmiestnenie 6. dávkovačov dezinfekčného gélu:
1. dve dávkovače pred kostol
2. jeden dávkovač v knižnici
3. dve dávkovače v dome smútku

4. jeden dávkovač pri vstupe na sálu MsKS

d) od 18. 05. 2020 otvorenie MsÚ, MsPS a MsKS – knižnicu výlučne na výpožičku kníh

II. odporúča
a) primátorovi mesta Medzev Mgr. Matejovi Smoradovi nariadiť vedúcemu MsPS Ing. Jánovi
Višňovskému nacenenie 1. a 2. nadzemného podlažia bývalého stredoškolského internátu SOŠ Szakközépiskola Moldava nad Bodvou, alokované pracovisko Medzev, Kováčska 53, Medzev,
priestorov vytýčených na rekonštrukciu KZ a to vrátane:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

elektroinštalácie,
sanity,
podláh,
výmena okien a dverí,
hygienickej maľby,
upratania,
sadrokartónových priečok, aby bol zamedzený vstup na ostatné poschodia,
vrátane nábytku a vybavenia izieb,

vrátane časového harmonogramu prác do 22.05.2020

b) primátorovi mesta Medzev vstúpiť do rokovania s KSK o možnostiach prenájmu vyššie
uvedenej budovy v podrobnostiach a podmienkach prenájmu po dobu 1. roka

III. splnomocňuje a žiada
primátora mesta Medzev požiadať Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky a Sekciu krízového
riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o pridelenie finančných prostriedkov
potrebných:
1. na rekonštrukciu budovy KZ a na jej vybavenie,
2. dotáciu na prevádzku KZ,

IV. žiada
a) primátora mesta Medzev doručiť predmetnú zápisnicu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RÚVZ Košice,
KSK,
SOŠ – Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,
OO PZ Jasov,
OÚ Košice – okolie, odbor krízového riadenia,
Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity,

a po doručení cenníka a harmonogramu prác doručiť na Ústredný krízový štáb Slovenskej
republiky

b) Mestské zastupiteľstvo v Medzeve v prípade zriadenia KZ v priestoroch bývalého
stredoškolského internátu SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou, alokované pracovisko
Medzev, Kováčska č. 53, Medzev schváliť prevádzkový poriadok KZ
c) pani Alexandru Gášparovú o revíziu doteraz prijatých opatrení

V. berie na vedomie
správu o plnení uznesenia Krízového štábu mesta Medzev č. 3/CoV/3
Hlasovanie o opatreniach ako o celku:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
0
0

Primátor vydal vyššie uvedené pre podriadené podniky a orgány ako nariadenie ústne.
K bodu č. 6
Termín zasadnutia ďalšieho krízového štábu mesta Medzev zvolá primátor mesta Medzev
podľa potreby.
K bodu7.
Primátor poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a poprial všetkým veľa zdravia!

____________________________
Mgr. Matej Smorada
primátor mesta

Zapísala: Alexandra Gášparová
Medzev 28.04.2020, 16:05 hod.

Prílohy: foto dokumentácia objektu KZ

