Zápisnica zo zasadnutia krízového štábu zo dňa 23.04.2020
K bodu 1.
Primátor mesta Medzev, Mgr. Matej Smorada otvoril zasadnutie krízového štábu v sobášnej
miestnosti Mestského úradu mesta Medzev o 08.30 hod a privítal všetkých predstaviteľov
v súlade s usmernením SKR-COKP2-2020/000024-004. 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.
a) Mestská polícia v Medzeve:
1. bude naďalej kontrolovať nosenie ochrany horných dýchacích ciest a následne
udeľovať pokuty za porušenie uvedeného nariadenia,
2. vykonávať dohľad pri vyplácaní štátnych dávok v spolupráci OO PZ Jasov a MOPS,
b) Mestský podnik služieb mesta Medzev vyhradil páskou koridor pri vstupe na poštu.
K bodu 3.
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.
a) Mestský podnik služieb mesta Medzev zabezpečí:
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 bodu 4.
Mgr. Matej Smorada oboznámil krízový štáb so zabezpečením testovania pracovníkov v DSS
– Kontak n.o., zariadenie v Šugove a v Grunte. Testovanie je zabezpečené z auta v Košiciach
pre všetkých zamestnancov. Bola daná požiadavka na prijatie uznesenia na vypracovanie
krízového plánu pre prípad výskytu COVID-19 v uvedených zariadeniach.
Predmetná požiadavka bola vzatá na vedomie.
V uvedenom bode programu sa krízový štáb oboznámil so závažnou situáciou s odpadom na
rieke Bodva. Bola vykonaná obhliadka v Jasove. MsPS mesta Medzev zabezpečí záchytnú
rohož na odpady, ktorú následne zabuduje na rieke Bodva, aktivačný pracovníci zabezpečia
každodenné čistenie vodného toku a Mestská polícia Medzev zabezpečí nákup fotopasce,
ktorá bude následne inštalovaná pri záchytnej rohoži.
Mgr. Matej Smorada privítal na zasadnutí krízového štábu Mgr. Karola Dzugasa z Okresného
úradu Košice – okolie, odbor krízové riadenie.
Mgr. Karol Dzugas 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. V uvedenom KZ budú ubytovaní občania z MRK, ktorí mali pozitívne testy
na COVID-19 a občania, s ktorými boli pozitívne testovaní v styku, aby sa zabránilo šíreniu
v uvedených komunitách. Prevádzkový poriadok KZ je vzorový a je potrebné ho prispôsobiť
na mesto Medzev. Zo skladov CO vedia nám zabezpečiť dodanie vojenských spacích vakov
a karimatiek.

Mgr. Matej Smorada informoval krízový štáb s KZ, ktoré môže byť zriadené v SOU Moldava
nad Bodvou, alokované pracovisko Medzev. Obhliadka uvedeného zariadenia bude v utorok,
dňa 28.04.20250 o 13:45 hod.
V uvedenom bode programu sa prejednával nákup respirátorov FFP3 a ochranných oblekov na
opakované nosenie. Cez MsÚ bude zabezpečený nákup respirátorov FFP3 v počte kusov 30
a ochranných oblekov na opakované nosenie v počte kusov10.
Primátor uviedol hlasovanie o uznesení:
Uznesenie krízového štábu č. 3/CoV/3

Krízový štáb mesta Medzev
I. schvaľuje
a) program rokovania ako uvedené v pozvánke
b) otvorenie mestského trhoviska

II. odporúča primátorovi mesta nariadiť
a) MsPS mesta Medzev zvýšenú dezinfekciu trhoviska, označenie predajných miest v súlade
s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, číslo OLP/3461/2020,
hlavného hygienika
b) nakúpiť obleky na opakované použitie 10 ks, respirátory FFP3 – 30 ks
c) požiadať predsedu KSK Košice Ing. Rastislava Trnku o pretestovanie 30 pracovníkov (4
pracovníci MsÚ, MOPS, MsP, MsPS)
d) nariadiť MsPS mesta Medzev doriešiť závažnú situáciu s odpadom na rieke Bodva,
v súčinnosti s obcou Jasov a vybudovať záchytnú rohož na odpady na rieke Bodva

III. berie na vedomie
a)
b)
c)
d)

vzor prevádzkového poriadku KZ
opatrenia prijaté mestom Medzev
pretestovanie zamestnancov DDS v Šugove a v Grunte
plnenie uznesenia č. 2/CoV/2

IV. žiada
KONTAKT, n.o., aby vypracoval krízový plán pre prípad výskytu COVIS-19 v zariadeniach
seniorov Šugov a Grunt

Hlasovanie o opatreniach ako o celku:
Za:

4

Proti:
Zdržal sa:

0
0

Termín zasadnutie ďalšieho krízového štábu mesta Medzev je stanovený na 28.04.2020 o 13“45
hod. aj s miestnou obhliadkou KZ.
K bodu 5.
Primátor poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a poprial všetkým veľa zdravia!

____________________________
Mgr. Matej Smorada
primátor mesta

Zapísal: Alexandra Gášparová
Medzev, 23.04.2020

