
                         Obec Trhovište, Trhovište 121, 07204  Trhovište

OBEC TRHOVIŠTE
__________________________________________________________

ZÁPISNICA
zo zasadania krízového štábu obce Trhovište dňa 08.03.2021

vo veľkej zasadačke Obecného úradu Trhovište

Prítomní:
starosta obce: Róbert Koba

Členovia krízového štábu:
 Miloš Dolinič, Blažej Kačkoš, Danka Ďurinová, 
Anton Haburaj, Dávid Čižmár, Ing. Slavomír Koba

Ďalší prítomní:
- Ing. Bohuš Jakuboc – riaditeľ ZŠ s MŠ Trhovište
- Miroslav Demeter – koordinátor MOPS
- Mjr. Ing. Bc. Marek Ľoch - zástupca riaditeľa OO PZ Trhovište (polícia)

Program:

1. bod programu -  Otvorenie krízového štábu
2. bod programu -  Nástup detí do škôl a materských škôl od 8. marca 2021
3. bod programu -  Aktualizácia opatrení vzhľadom na zvýšenú pozitivitu na COVID 19 

v obci Trhovište
4. bod programu -  Diskusia
5. bod programu -  Záver zasadnutia

Add.1) Zasadnutie krízového štábu otvoril starosta obce Róbert Koba, ktorý zdôraznil,

že zvolal zasadnutie v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou v obci v súvis-

losti s ochorením COVID19 a pokračovaním prezenčnej formy dochádzky detí do základnej

školy a materskej školy od 8. marca 2021. 

Starosta  obce  p.  Róbert  Koba  oboznámil  členov  krízového  štábu  a  ostatných

prítomných s výsledkami testovania obyvateľov na COVID19, vzhľadom na znepokojujúce

výsledky sobotňajšieho(06.03.2021) testovania antigénnymi testami.

Add 2.) -  Krízový štáb obce jednomyseľne rozhodol o nástupe detí do škôl a materských škôl

od 8. marca 2021, a to materskú školu a prvý stupeň základnej školy(1. až 4.ročník) pre deti

zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Pre žiakov, ktorým podmienky 



neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu sa prezenčná forma neumožňuje, nakoľko sa

jedná o žiakov z oblasti so zvýšeným výskytom pozitivity na COVID 19.

Add 3.) - Krízový štáb obce aktualizoval opatrenia vzhľadom na zvýšenú pozitivitu na CO-

VID 19 v obci Trhovište nasledovne:

- nariaďuje koordinátorovi Miestnej občianskej poriadkovej služby Trhovište monito-

rovanie a odporučiť označenie dotknutých domácnosti v súčinnosti s OO PZ Trhovište, posti-

hnuté domácnosti poučiť o nariadení domácej karantény – t.j. prísneho zákazu vychádzania až

do odvolania.

- nariaďuje Miestnej občianskej poriadkovej službe Trhovište dôsledne monitorovať 

základné potreby osôb v karanténe a prípadne zabezpečovať ich plnenie

-  nariaďuje  DHZ  Trhovište  zabezpečiť  dezinfekciu  spoločných  priestranstiev  a to

zdravotného  strediska,  základnej  školy,  OO  PZ  Trhovište,  obecného  úradu,  zastávok

hromadnej  dopravy,  miestnych  potravín,  cintorína,  domu  smútku, komunitného  centra

a miestnej osady.

-  odporúča najbližšie  testovanie v obci  Trhovište  presunúť až na 20.03.2021, kvôli

povinnej 14. dňovej karanténe značnej časti obyvateľstva.

Add  4.)  –  V diskusii  členovia  krízového  štábu  navrhli,  aby  občania  obce  zistenia  o

nedodržiavaní  prijatých  opatrení  nahlásili  M. Demeterovi  koordinátorovi  MOPS  (0940

172 198) prípadne starostovi obce R. Kobovi (0918 548 100).

MOPS upozorní občanov, že zistené porušenia môžu byť brané ako trestný čin všeobecného

ohrozenia obyvateľstva.

V Trhovišti dňa 08.03.2021

Zapísal: Miloš Dolinič - člen krízového štábu obce ...................................................

...................................................
Róbert Koba, starosta obce Trhovište
     predseda krízového štábu obce
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