
Zápisnica  
zo zasadnutia krízového štábu mesta Krompachy, 

konaného 28.9.2020 

z dôvodu prijatia ďalších opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 

 

Dátum a čas: 28.9.2020 o 14,00 hod. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

1. Primátorka mesta Krompachy, Ing. Iveta Rušinová, privítala prítomných členov krízového 

štábu a oboznámila ich s dôvodom zvolania dnešného zasadnutia. Krízový štáb mesta 

Krompachy bol zvolaný z dôvodu informovanosti o situácii nákazy koronavírusom 

COVID-19 v našom meste a z dôvodu realizácie potrebných opatrení na zamedzenie šírenia 

koronavírusu COVID-19 v meste Krompachy. 

2. MUDr. Miroslav Kraus, riaditeľ nemocnice v Krompachoch informoval členov krízového 

štábu o situácii nákazy koronavírusom COVID-19 v nemocnici v Krompachoch. Celkovo 

je 27 nakazených koronavírusom COVID-19, z toho 22 zamestnancov nemocnice  

a 5 pacientov. Oddelenie chirurgie je uzatvorené do konca tohto týždňa. Chirurgická 

ambulancia je v prevádzke. Návštevy v nemocnici sú zakázané. Nemocnica disponuje 

s dostatkom dezinfekčných a ochranných prostriedkov.  

3. Ing. Roman Živčák informoval prítomných o situácii v priemyselnej zóne. Prijali opatrenia 

proti šíreniu koronavírusu COVID-19, vykonáva sa dezinfekcia, zamestnanci nosia 

ochranné rúška, merajú telesnú teplotu zamestnancom. V spoločnosti SEZ Krompachy 

došlo k zmene majiteľa, momentálne je sťažený priamy kontakt s vedením, ktoré sa 

nachádza v Českej republike. 

4. Riaditeľky základných škôl, MŠ a riaditeľ ZUŠ informovali o situácii na školách.  

4.1. Mgr. Lučanská informovala, že ZŠ Maurerova má 3 rodičov s pozitívnym testom 

a v MŠ je jeden rodič s pozitívnym testom na COVID-19. Dnes bola  

ZŠ s MŠ Maurerova uzatvorená. Zajtra budú uzatvorené triedy 4. a 8. ročníka  

a 2 oddelenia MŠ.  

5. Primátorka mesta Krompachy, Ing. Iveta Rušinová, informovala členov krízového štábu, že 

na území mesta pokračuje dezinfekcia stojísk nádob s komunálnym odpadom a odpadových 

nádob, dezinfekcia lavičiek, detských ihrísk, autobusových zastávok a verejných 

priestranstiev. Odporúča intenzívne vetranie miestností úradov, škôl, používanie 

hygienických rukavíc v školách. Žiada OOPZ a MsP o kontrolu dodržiavania zákazu 

prehrabávania sa v odpadových nádobách na území mesta Krompachy. Školy majú byť 

počas vyučovania uzamknuté. Do škôl, vrátane ZUŠ, nemá mať nikto nepovolaný vstup.  

Krízový štáb mesta Krompachy nariaďuje vykonávať v meste Krompachy tieto opatrenia na 

zamedzenie šírenia sa koronavírusu COVID-19: 

1. Spoločnosť Ekover s.r.o. vykoná mechanické čistenie miestnych komunikácií – ciest 

a chodníkov. Následne bude realizovať dezinfekciu týchto verejných priestranstiev. 



2. Spoločnosť Ekover bude vykonávať dezinfekciu zberných nádob a ich stanovísk 2x 

týždenne, a to vo štvrtok, resp. piatok, a v pondelok vykoná po vyprázdnení zberných nádob 

aj ich vyčistenie a dezinfekciu zvnútra. 

3.  MsÚ Krompachy bude zabezpečovať dezinfekciu stojísk zberných nádob komunálneho 

odpadu, zberných nádob a zariadení detských ihrísk. Lavičky budú dezinfikované 

alkoholovým roztokom. 

4. DHZ Krompachy bude vykonávať dezinfekciu lavičiek, detských  ihrísk, zastávok 

autobusov. Lavičky budú dezinfikované roztokom liehu.  

5. MsÚ Krompachy bude priebežne naďalej zabezpečovať čistenie BG žľabov na odvádzanie 

vôd z ciest a chodníkov. 

6. MsÚ Krompachy naďalej bude zabezpečovať označenie stojísk zberných nádob 

komunálneho odpadu tabuľkami s textom „Zákaz prehrabávania odpadu!“ 

7. MsP Krompachy a OOPZ bude vykonávať zvýšenú kontrolu v miestach stojísk zberných 

nádob komunálneho odpadu so zameraním na dodržiavanie zákazu prehrabávania sa 

v zberných nádobách manipulácie s odpadom nepovolanými osobami.  

8. Školy budú uzamknuté počas vyučovania, čím sa zabezpečí, aby nepovolané osoby nemali 

do škôl prístup. 

9. V školách odporúča okrem ochranných rúšok aj nosenie hygienických rukavíc. 

 

Berie na vedomie Nariadenie Primátorky mesta zo dňa 28.9.2020. 

 

 

Zapísal: Ivo Hinďoš, tajomník Krízového štábu mesta Krompachy 

V Krompachoch, dňa 28.9.2020 

 

 


