Zápisnica zo zasadnutia krízového štábu zo dňa 20.05.2020
K bodu 1.
Primátor mesta Medzev, Mgr. Matej Smorada otvoril zasadnutie krízového štábu
v sobášnej miestnosti Mestského úradu mesta Medzev o 13:00 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.
K bodu 3.
V uvedenom bode programu sa preložila revízia prijatých opatrení Krízovým štábom
mesta Medzev v písomnej forme. Uvedené prijaté opatrenia Krízovým štábom mesta Medzev
v súvislosti s koronakrízou sa dnešným dňom rušia.
K bodu 4.
Primátor mesta Mgr. Matej Smorada oboznámil prítomných s požiadavkou na KSK
k pristúpeniu rokovania na prenájom budovy bývalého stredoškolského internátu v SOŠ Szakközépiskola Moldava nad Bodvou, alokované pracovisko Medzev, na karanténne
zariadenie, kde doposiaľ KSK k rokovaniu nepristúpil.
Vedúci Mestského podniku služieb mesta Medzev, Ing. Ján Višňovský predložil
vyjadrenie k postupu vybavovania náležitostí vo vzťahu ku karanténnemu zariadeniu. Dňa
13.05.2020 bola za účasti pracovníkov MsPS vykonaná obhliadka budovy internátu SOŠ Szakközépiskola Moldava nad Bodvou, alokované pracovisko Medzev. Všetkými
zúčastnenými bolo konštatované, že nie je v silách MsPS spracovať návrh na rekonštrukciu
a následne vykonávať realizáciu opráv na navrhovaných podlažiach, nakoľko je potrebné
vypracovať projekt na elektrinu, osekanie omietok nielen na izbách, ale aj na poschodia, vstupy,
sanitárne vybavenie, výmena okien a ost. V časovom rozsahu 6. mesiacoch na uvedenej stavbe
by pracovali všetci zamestnanci a náklady na rekonštrukciu by presiahli 100 tis. Eur.
K bodu 5.
Primátor uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia:

Uznesenie krízového štábu č. 6/CoV/6

Krízový štáb mesta Medzev

I. schvaľuje
a) program rokovania podľa pozvánky

II. berie na vedomie

a) revíziu prijatých opatrení
b) písomnú správu Mestského podniku služieb mesta Medzev o postupe vybavovania
náležitostí vo vzťahu ku karanténnemu zariadeniu v SOŠ - Szakközépiskola Moldava
nad Bodvou, alokované pracovisko Medzev
III. žiada
a) Mestský podnik služieb mesta Medzev po dokončení novostavby detského ihriska
osadiť tabuľu v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky, č.: OLP/3795/2020, zo dňa 05.05.2020
b) primátora mesta Medzev doručiť predmetnú zápisnicu:
1.
2.
3.
4.

RÚVZ Košice,
OÚ Košice – okolie, odbor krízového riadenia,
OO PZ Jasov,
SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou

c) žiada Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky o zváženie vybudovania
karanténneho zariadenia v SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou, alokované
pracovisko Medzev, so zreteľom na uznesenie Krízového štábu mesta Medzev č:
5/CoV/5

IV. ruší
a) doposiaľ prijaté uznesenia Krízovým štábom mesta Medzev súvislosti
s koronavírusom, s ponechaním:
1. vytipovaním karanténneho zariadenia v SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad
Bodvou, alokované pracovisko Medzev,
2. dezinfekcie trhoviska, označenia predajných miest v súlade s aktuálne
účinným Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
hlavného hygienika,
3. dezinfekcie rúčok 1100 L kontajnerov a workout ihriska 1x týždenne DHZ
Medzev a v pondelok a piatok MsPS,
4. otvorenia mestskej knižnice Mestského kultúrneho strediska mesta Medzev
s otváracími hodinami:
Pondelok od 9:00 do 11:00 hod. pre osoby nad 65 rokov a od 13:00 do 15:30 hod.
pre širokú verejnosť,
Streda od 9:00 do 11:00 hod. pre osoby nad 65 rokov a od 15:00 do 18:00 hod. pre
širokú verejnosť,
len na výpožičku kníh,

V. odporúča
primátorovi mesta Medzev nariadiť Mestskému podniku služieb mesta Medzev
osadenie lavičiek na Mariánskom Námestí.
Hlasovanie o opatreniach ako o celku:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
0
0

K bodu 6.
V bode rôzne primátor mesta privítal riaditeľa Základnej školy – Grundschule Medzev,
Mgr. Mareka Kaletu a odovzdal mu slovo.
Mgr. Marek Kaleta oboznámil prítomných s otvorením vyučovacieho procesu v škole
po dodržaní podmienok vydaných Ministerstvom školstva SR a v súlade s hygienicko epidemiologickými nariadeniami. Do pondelka majú jednotlivý vyučujúci preveriť záujem
žiakov o zaradenie sa do vyučovacieho procesu. Každý rodič je povinný pred nástupom žiaka
do školy predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Maximálny počet detí v jednej triede
je 20. Každé dieťa je povinné mať rúško na dýchacích cestách a jedno rúško ako náhradné.
Taktiež musia mať hygienické vreckovky. Dieťa nebude prijaté do školy, ak nebude spĺňať
uvedené nariadenia.
Školská jedáleň bude vydávať stravu len pre interných pracovníkov a detí. Pre externých
stravníkov nebude strava v súčasnej dobe podávaná. Školský klub detí bude fungovať ako
doposiaľ, v ranných a poobedňajších hodinách.
Mgr. Matej Smorada oboznámil prítomných s každodenným čistením vodného toku
Bodva v mieste umiestnenia záchytnej rohože, kde sa každý deň vyčistí jeden fúrik odpadu.
Vodohospodárky podnik doposiaľ neprišiel na obhliadku.
Mgr. Matej Smorada poďakoval MsPS za vypratanie čiernej skládky na Štóskej ulici,
pri kríži a na Prochotskej ulici, kde sa vypratáva dom. Dom po vyprataní bude dezinfikovaný.
doc. PhDr. Viliam Knap, PhD., po vyčistení uvedeného domu, zamedzí vstup
zabudovaním mreží na okná, bránu a taktiež financuje odvoz veľkokapacitných kontajnerov.
Mgr. Matej Smorada informoval prítomných s projektovou dokumentáciou výdajníka
pitnej vody, ktorý bude osadený v odlúčenej časti Kováčskej ulice.

K bodu č . 7
V závere zasadnutia krízového štábu primátor mesta poďakoval riaditeľovi OO PZ
Jasov, mjr. Bc. Róbertovi Nagymu za spoluprácu pri vyplácaní sociálnych dávok,
angažovanosti pri výskyte pozitívne testovaného na COVID – 19 a spoluprácu s MsP.
Primátor poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a poprial všetkým veľa zdravia!

____________________________
Mgr. Matej Smorada
primátor mesta

Zapísal: Alexandra Gášparová
Medzev, 20.05.2020

