Obec Červenica pri Sabinove
Obecný úrad Červenica pri Sabinove 122, 082 56 Pečovská Nová Ves
ZÁPISNICA
zo zasadnutia krízového štábu zo dňa 12.3.2020 o 17.00 h

Program:
1. Otvorenie
2. Návrh na uzavretie multifunkčného a detského ihriska, školy a materskej škôlky,
stravovacieho zariadenia
3. Návrh na zmenu úradných hodín obecného úradu v Červenici pri Sabinove,
stavebného úradu a matričného úradu v Pečovskej Novej Vsi a prenájmu sály KD
v čase vyhlásenej krízovej situácie na území SR
4. Prijatie ďalších opatrení počas krízovej situácie na území SR – koronavírus
5. Záver

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
K bodu č. 1: Otvorenie
Starosta obce Ing. Pavol Spodník, privítal na zasadnutí krízového štábu v obci Červenica
členov krízového štábu, kde v úvode informoval členov o návrhoch starostov obcí k prijatiu
opatrení, ktoré vydala vláda SR.
K bodu č. 2: Návrh na uzavretie ihrísk, školy a materskej škôlky a stravovacieho
zariadenia
Starosta podal návrh na uzatvorenie ihrísk, MŠ, ZŠ a školskej jedálne do 29.3.2020 prípadne
do odvolania.
Hlasovalo: ZA – 6
PROTI- 0
ZDRŽALO SA – 0
K bodu č. 3: Návrh na úpravu úradných hodín pre verejnosť, matričného úradu
a stavebného úradu
Starosta podal návrh na úpravu úradných hodín obecného úradu Červenica pri Sabinove pre
verejnosť nasledovne:
Pondelok: 9.00 h – 11.00 h
13.00 h – 15.00 h
Štvrtok: 9.00 h – 11.00 h
14.00 h – 16.00 h
Ostatné dni bude obecný úrad pre verejnosť zatvorený. V prípade nejakých udalostí (
karantény, úmrtia) kontaktovať na t.č. 051 4583 139 alebo priamo na starostu obce na t. č.
0915 910 682 alebo na pracovníčky obecného úradu t. č. 0907 874 470.

Ďalej zmena sa týka úradných hodín stavebného úradu v Pečovskej Novej Vsi pre občanov
nasledovne:
Utorok: 9.00 h – 14.00h
Streda: 13.00 h – 16.00 h
Matričný úrad:
Pondelok: 9.00 h – 14.00 h
Streda:
13.00 h – 16.00 h
V obidvoch prípadoch budú dvere do kancelárie uzamknuté pracovníka si bude klient môcť
vyvolať telefonicky.
Súčasťou bodu bol aj návrh na zákaz konania spoločenských podujatím osláv, smútočných
posedení (kar) a rôznych predajných akcií.
Prítomní členovia krízového štábu v počte 6 boli za prijatie všetkých návrhov uvedeného
bodu zasadnutia.
K bodu č. 4: Prijatie ďalších opatrení počas krízovej situácie
Na základe krízového štábu obec prijala opatrenia, ktoré budú platné do odvolania a bude sa
riadiť ďalšími nariadeniami ústredného krízového štábu SR k zníženiu šírenia koronavírusu
a ohrozenia občanov SR.
Hlasovalo: ZA -6
PROTI – 0
ZDRŽALO SA-0
K bodu č. 5: Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadanie ukončil.
Trvanie zadadnutia: 17.00 – 18.00
Zapísala: Jana Kohanová

Ing. Pavol Spodník
starosta obce

