Zápisnica
zo zasadnutia Krízového štábu v Meste Hnúšťa,
konaného dňa 10. marca 2020 o 09:00 hod.
Prítomní: PhDr. Roman Lebeda primátor mesta
Ing. Oľga Maciaková
Mgr. Milan Migaľa
Ing. Michal Vacula
Ing. Peter Rukavica
Mgr. Diana Vojenčiaková
Ing. Igor Báboľ

Program: Zasadanie Krízového štábu mesta Hnúšťa za účelom prijatia opatrení zamedzenia
šírenia nového vírusu dôvodu COVID-19 (Nový koronavírus)
Dňa 10. marca 2020 o 09.00 h bol primátorom mesta Hnúšťa Romanom Lebedom zvolaný
Krízový štáb mesta Hnúšťa (ďalej len KŠ) v súvislosti so zavedením opatrení na ochranu
obyvateľstva a subjektov nachádzajúcich sa na území mesta Hnúšťa pred šírením ochorenia
COVID-19, ktorého výskyt sa potvrdil na území Slovenskej republiky.
V Hnúšti do tejto chvíle (10. 3. 2020 o 09.00 h) neevidujeme potvrdený prípad tohto ochorenia,
napriek tomu Mesto podniká preventívne opatrenia.
Úvodom rokovania KŠ primátor mesta PhDr. Roman Lebeda privítal prítomných odovzdal
slovo pani Ing. Maciakovej prednostke MsÚ, aby informovala o tom, aké opatrenia ohľadom
koronavírusu boli v meste už vykonané - informovanie obyvateľov mesta na webovej stránke
mesta a sociálnej sieti, bolo zverejnené číslo infolinky, na ktorú je možné sa obrátiť v prípade
podozrenia na ochorenie koronavírusom - informovala o usmerneniach, ktoré obdržala
z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a z Krízového štábu Okresného úradu Rimavská
Sobota o situácii na SR a v okrese v súvislosti so situáciou okolo koronavírusu. Vláda prijala
usmernia opatrenie a to obmedziť organizovanie spoločenských kultúrnych a športových
podujatí, aby sa zamedzilo šíreniu nového koronavírusu v SR ako i zhromažďovanie osôb do
50 ľudí, pričom BBSK obmedzil na 10 osôb. Upozornila, je problém sa kontaktovať na infolinku,
ktorá bola zverejnená. Oznámila, že situácia sa zmenila a z obmedzenia sa stal zákaz dňom
10.3. 2020.

Krízový štáb prijal nasledované opatrenie účinné od 00:00 hod. dňa 11. marca 2020:
1. zrušenie všetkých kultúrnych, športových a iných verejných hromadných podujatí v
organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
2. odporúča sa organizátorom mimo zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, aby prehodnotili
realizáciu verejných podujatí – mesto nebude vydávať súhlasné stanovisko;
3. Mesto Hnúšťa nariadilo zrušenie výročných členských schôdzí záujmových organizácií
naplánovaných v mesiaci marec.
Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa
1. zrušenie predajných akcií konaných v prístavbe KD
2. obmedziť činnosť súborov

3.

zrušenie hromadných akcií v knižnici a obmedziť prevádzku na 2 dni t. j. pondelok
a piatok – zabezpečiť reguláciu vstupu klientov v režime max. 10 klientov v interiéry
objektu
4. po dohode s organizátorom zabezpečiť iný termín na podujatie Neskoro večer
s Marcinom na iný termín
5. zrušiť všetky akcie a stretnutia klubov dôchodcov na území Mesta Hnúšťa
6. zatvorenie kultúrnych inštitúcií pre verejnosť (Mestské kultúrne stredisko mesta
Hnúšťa - aj kino, Kluby dôchodcov, nácviky súborov, poskytovanie prenájmov a pod.

Technické služby Mesta Hnúšťa
1. zrušenie všetkých športových akcií
2. zrušenie všetkých športových akcií v Športovej hale Mesta Hnúšťa
3. zákaz ambulantného predaja vrátane ambulantného predaja na mestskej tržnici
4. zatvorenie Mestskej športovej haly pre verejnosť
Športové kluby a organizácie pôsobiace na území mesta
1. Zakazuje vykonávanie všetkých hromadných športových aktivít vrátane skupinových
tréningov, prípravy a sústredení
2. podobné opatrenie sa odporúča aj športovým klubom v Hnúšti ohľadom zrušenia
masových športových a verejných podujatí obmedziť skupinové tréningy.
Školstvo
1. riaditelia materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hnúšťa
obdržia odporúčanie primátora mesta a s platnosťou od stredy 11. 3. 2020 vykonajú
opatrenia, ktoré im boli doručené zo strany Ministerstva školstva SR;
2. odporúča sa vykonať zvýšenú dezinfekciu povrchov (chodby, schodištia, madlá, kľučky,
stoly, stoličky, tabule a pod. so zvláštnym dôrazom na školské jedálne)
3. rušia sa aj všetky prenájmy telocviční v školských zariadeniach;
4. v termíne 11. 3. – 24. 3. 2020 bude zatvorené aj CVČ a ZUŠ. Zároveň CVČ ruší všetky
verejné športové podujatia a ZUŠ ruší plánované predstavenia, vystúpenia svojich
žiakov, ruší sa regionálne kolo Hnúšťanského akordu.
5. primátor mesta odporučil riaditeľom škôl zrušenie lyžiarskych výcvikov a plánovaných
výletov a exkurzií.
Centrum voľného času
1. zrušiť všetky organizované výlety a skupinové aktivity nad 10 osôb
Základná umelecká škola
1. zrušiť všetky skupinové aktivity nad 10 osôb
Mestský úrad mesta Hnúšťa
1. MsÚ sa snaží zabezpečiť pre zamestnancov dezinfekčné prostriedky, v prípade potreby
aj ochranné rúška a rukavice
2. zrušené sú všetky plánované skupinové školenia, služobné cesty zahraničné, domáce
SC na požiadanie a schválenie vedúcim oddelení – žiadanky na pracovné cesty
posudzovať individuálne
3. KŠ nariaďuje zrušiť akcie Dňa učiteľov usporiadanej mestom

4. uzavretie verejných WC – zamestnankyňa bude prevádzať zvýšenú dezinfekciu pre
potreby mesta
5. občania budú bezodkladne informovaní riešení situácie v meste prostredníctvom
mestské rozhlasu a mestskej webovej stránky a sociálnych sieťach
6. zrušiť vydané povolenia na predĺženie prevádzkových hodín reštauračných zariadení
a nepovoľovať ďalšie
7. zákaz povoľovania všetkých kultúrnych, športových a iných verejných hromadných
podujatí organizovaných inými FO a PO v meste
8. pre verejnosť sa odporúča v klientskom centre uprednostňovať platenie poplatkov za
komunálny odpad a iných platieb elektronickou formou alebo bezhotovostným stykom
prostredníctvom vlastného terminálu mesta
9. Terénne pracovníčky IA MPSVaR SR budú k dispozícii v kancelárii TSP a na tel. číslach
0905 866 842, 0905 866 843, email: tsp@hnusta.sk, a nebudú vykonávať terénnu
prácu
10. na MsÚ bude zavedený obmedzený režim pre stránky – klienti budú vystupovať do
kancelárií po jednom a dodržiavať diskrétnu zónu. Odporúčaná je telefonická a
elektronická komunikácia
11. matričný úrad nebude vykonávať osvedčenie podpisov v domácom prostredí
ani v nemocnici
12. Orgány mesta - Komisie MsZ zvážiť zmenu plánovaných termínov zasadnutí komisií
v mesiaci marec – odporúča predsedom komisií pri MsZ formu zasadnutia elektronicky
a hlasovania komisií „per rollam“, zakazuje verejné zasadnutie komisií MsZ
13. podujatia organizované Mestom (napr. oceňovanie pedagógov počas Dňa učiteľov)
budú preložené na neskoršie termíny, o ktorých budeme verejnosť včas informovať;
14. nariaďuje sa vykonať zvýšenú dezinfekciu povrchov (chodby, schodištia, madlá, kľučky,
stoly, stoličky, komunikačné pulty a pod. )
15. ďalších opatreniach na MsÚ a v meste budeme následne i priebežne informovať
Mestská polícia
16. Zabezpečiť priamy a bezokladný informačný tok medzi MsP a príslušnými útvarmi
policajného zboru v súvislosti s identifikáciou obyvateľov z rizikovou cestovateľskou
anamnézou.
Ďalšie mestské organizácie:
1. Mestský bytový podnik mesta Hnúšťa s.r.o. na obdobie dvoch týždňov ruší schôdze
vlastníkov bytov a nebytových priestorov
2. zároveň MsBP obmedzuje stránkové dni pre verejnosť, stránky budú vybavované
výlučne telefonicky a e-mailom (tel.: 047/542 2335; 0905 715 883, email:
msbp@hnusta.sk )
3. organizácia obmedzí plánované opravy b.j. v BD, ( výnimku tvoria havarijné stavy) a
služobné cesty zamestnancov.
Ostatné
1. budú oslovené obchodné reťazce na území mesta k zvýšenej dezinfekcii nákupných
vozíkov a košíkov

2. budú vydané odporúčania zamestnávateľom – právnickým osobám a fyzickým osobám
– podnikateľom na potrebu prijatia opatrení v súvislosti s predchádzaním ochoreniu
(dezinfekcia, zabezpečenie ochranných prostriedkov pre zamestnancov)
Ďalšie zasadnutie Krízového štábu mesta Hnúšťa bude zvolané podľa potreby a ďalších
dostupných informácií. Plánovane Krízový štáb zasadne dňa 20. 3. 2020

Opatrenia s platnosťou ihneď na dobu minimálne dvoch týždňov
nadobúdajú platnosť dňom 11.3.2020 o 00:00 a trvajú predbežne 14 dní.

