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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Krízového štábu obce Šamudovce, konaného dňa 14.10.2020 
v priestoroch obecného úradu. 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
 
 Zasadnutie Krízového štábu obce Šamudovce (ďalej len KŠO) otvoril 
a viedol Emil Ircha, starosta obce a predseda KŠO. 
 Informoval, že zasadnutie KŠO zvolal v súvislosti s novými epidemickými 
opatreniami, ktoré vstúpia do platnosti od štvrtka 15.10.2020 a budú zamerané na 
zamedzenie šírenia nového vírusového ochorenia COVID-19 a vyhlásením 
núdzového stavu. 
Týka sa to týchto opatrení zavedených hlavným hygienikom SR 
a vyhlásením vládou SR.: 

 stredné školy prechádzajú na dištančnú výučbu, základné a materské školy 
zatiaľ fungujú v bežnom režime 

 rúška budú povinné pre prvý a druhý stupeň základných škôl, pre materské 
školy bude nosenie rúšok výrazne odporúčané 

 organizovanie aktivít po vyučovaní na základných školách bude zakázané 
 nosenie rúšok bude v obciach a mestách povinné aj v exteriéri 
 bude platiť zákaz všetkých hromadných podujatí, ktorý platí pre všetky typy 

podujatí - kultúrne, športové, spoločenské aj náboženské 
 prevádzky verejného stravovania budú môcť jedlo či nápoje podávať iba 

v exteriéri, v prípade, že takýmto priestorom disponujú (napríklad 
na terase). Ak prevádzka nemôže podávať jedlo v exteriéri, môže ho 
vydávať iba zabalené so sebou. 

 v obchodoch či obchodných centrách bude platiť obmedzenie jedna osoba 
na 15 m2 

 od štvrtka sa opäť zavádzajú vyhradené hodiny v potravinách a drogériách 
pre seniorov nad 65 rokov, a to od 9.00 h do 11.00 h 

 fitnescentrá, akvaparky, wellness centrá, kúpaliská aj sauny budú 
zatvorené. 

Z dôvodu zabezpečenia dodržiavania preventívnych opatrení, ktoré by mali 

pozitívne ovplyvniť zníženie rizika šírenia prenosného ochorenia COVID-19 

členovia KŠO v obci Šamudovce prijímajú v súlade s nariadeniami 

a odporúčaniami ÚVZ SR  a vlády SR tieto opatrenia: 
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 S účinnosťou od 15.10.2020 až do odvolania zmena úradných hodín 

na Obecnom úrade a v Komunitnom centre:  

Pondelok, Utorok, Piatok:   Pre verejnosť: 8,00 – 12,00 hod. 

Streda: Pre verejnosť: 8,00 – 12,00 hod, 14,00 -  17,00 hod. 

 S účinnosťou od 15.10.2020 až do odvolania návšteva klientov na 

obecnom úrade len v nevyhnutných prípadoch a uprednostnenie  

telefonického a e-mailového kontaktu. T.č. 6424180, e-mail 

podatelna@obecsamudovce.sk, starosta@obecsamudovce.sk. 

 S účinnosťou od 15.10.2020 až do odvolania návšteva klientov 

v Komunitnom centre v obci len v nevyhnutých prípadoch 

a uprednostnenie telefonického a e-mailového kontaktu. T.č. 0902 

905 705 , e-mail kc.samudovce@centrum.sk 

 S účinnosťou od 15.10.2020 až do odvolania vstup do verejných 

budov len po jednej osobe s prekrytím horných dýchacích ciest. Pred 

vstupom do budovy Obecného úradu a KC podrobenie sa merania 

telesnej teploty a dezinfekcie rúk. 

 S účinnosťou od 15.10.2020 až do odvolania nosenie rúšok je pre 

obyvateľov povinné v obciach nielen v interiéri, ale aj v exteriéri. 

 S účinnosťou od 15.10.2020 až do odvolania v predajni Potravín 

Anna Berešová dodržiavanie obmedzenia vstupu – 1 osoba na 15 

m2 s prekrytím horných dýchacích ciest, použitie dezinfekcie 

rúk, minimálne zdržiavanie sa v priestoroch predajne. Odporúča sa 

zákazníkom zabezpečenie nákupov  tak, aby  sa  minimalizovali 

návštevy  obchodu .  

 S účinnosťou od 15.10.2020 až do odvolania obmedzenie 

zhromažďovania sa osôb  v skupinách na verejných priestranstvách 

v obci. 

 S účinnosťou od 15.10.2020 až do odvolania na autobusových 

zastávkach  dodržiavanie odstupov  medzi osobami minimálne 2 

metre. 

 S účinnosťou od 15.10.2020 až do odvolania v ZŠ vykonávanie 

ranného filtra žiakov – meranie telesnej teploty, dezinfekcie rúk 

a dodržiavanie prekrytia horných dýchacích ciest počas celého 

vyučovacieho procesu.  

 S účinnosťou od 15.10.2020 až do odvolania zákaz vstupu rodičov 

do areálu a budovy ZŠ. 

 S účinnosťou  od 15.10.2020 až do odvolania zrušenie všetkých 
kultúrnych, spoločenských a športových podujatí.  
Krízový štáb v obci rozhodol, že obec nebude poskytovať obecné 
priestory na verejné a súkromné podujatia. 
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Opatrenia a odporúčania KŠO špecifikujú osobitosti v našej obci popri trvale 

platných nariadeniach a pokynoch ÚVZ. V prípade zistenia nových závažných 

okolností KŠO bezodkladne zasadne a prijme ďalšie opatrenia. Na základe 

požiadavky KŠO starosta obce zabezpečí informovanosť kompetentných o 

prijatých opatreniach a odporúčaniach obce na úseku predchádzania šírenia 

ochorenia COVID-19. 

Prítomní na zasadnutí KŠO ich berú na vedomie. 

 

 

 

  Na záver starosta obce a predseda KŠO poďakoval všetkým prítomným za 

účasť a zaželal nielen KŠ , ale aj všetkým v obci pevné zdravie. 

 

 

 

Šamudovce, 14.10.2020 

 

 

 

 

 

        Emil Ircha 

      Predseda KŠO 

 

 

 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


