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Správa o výsledku kontroly
Oprávnená osoba:: Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa
Ba
Povinná osoba:: Technické služby mesta Nová Baňa,
Ba a, Mestské lesy Nová Baňa,
Baň Mestský bytový
podnik Nová Baňa, Mestská polícia mesta Nová Baňa,
Ba a, Mestský úrad Nová Baňa
Ba
Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania aktuálne platných hygienických opatrení proti šíreniu
pandémii koronavírusu, k režimu vstupu osôb do priestorov zamestnávateľa
zamestnávate
Cieľ kontroly: Išlo o vopred neohlásenú
ne
kontrolu. Cieľom bolo zistiťť dodržiavanie hygienických
opatrení na pracovisku, platných v našom okrese proti šíreniu pandémii a v prípade porušenia
dohliadnuť,, aby bola vykonaná bezodkladne náprava a tým sa zabránilo jednak šíreniu nákazy
a rovnako aj vyhnúť sa sankciám, ktoré sú oprávnené ukladať
uklada kontroly z RÚVZ v SR v prípade
porušenia nariadení.
Kontrolované obdobie: 03.02.2021 – 03.02.2021
as vykonania kontroly:
kontroly TS, MsL, MsBP, MsP, MsÚ
Miesto a čas
Kontrola bola vykonaná v zmysle §18d ods. 1 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení
v platnom znení a v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z Zákon o bezpečnosti
čnosti a ochrane zdravia pri
práci a v súlade s platnými hygienickými opatreniami a s Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva
SR

Kontrola bola zameraná na overenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností.
skuto
Použitá legislatíva ku kontrole:
1.
Všeobecne záväzné právne predpisy
-

Zákon 124/2006 Z. z Z. z Zákon o bezpečnosti
nosti a ochrane zdravia pri
Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR

Informácia o tom, či povinná osoba podala námietky:
námietky
Nakoľko neboli zistené žiadne porušenia, hlavná kontrolórka nevytvárala Návrh správy, ale len
Správu z kontroly. Tým pádom, neboli zo strany povinnej osoby podané žiadne námietky a celú
správu všetky kontrolované
rolované subjekty akceptujú.

Mestský úrad
Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa
IČO: 320 897

Tel. hlavná kontrolórka:
0908 536 797
Mail:
ail: kontrolorka@novabana.sk
www.novabana.sk

VÚB Žiar nad Hronom
č. ú.: 14429422/0200
SK1902000000000014429422
SUBASKBX

Stránkové dni hlavnej kontrolórky:
pondelok, utorok, streda:
8.00 - 11.30 12.00 - 15.00
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Kontrolne zistenia

Názov kontrolovanej
položky
Označenie

Dodržané

Nedodržané
Bez záznamu

Rúško

Všetky kontrolované
organizácie
Všetky kontrolované
organizácie
Všetci zamestnanci

Doklad

Všetci zamestnanci

Bez záznamu

Dezinfekcia pri vstupe

Bez záznamu
Bez záznamu

Vysvetlivky:
ozna enie, že je vstup možný len s prekrytím
„Označenie“ – pri vstupe do prevádzky je potrebné označenie,
dýchacích ciest
„Dezinfekcia“ – pri vstupe do prevádzky je potrebné umiestniť
umiestni dezinfekciu
„Rúško“ - všetky osoby nachádzajúce sa na pracovisku sú povinné nosiť
nosiť rúška
„Doklad“ – potvrdenie, že zamestnanec môže vstúpiť
vstúpi na pracovisko ( negatívny Antigénový test,
negatívny PCR test, potvrdenie o prekonaní Covid....)
1. Technické služby mesta Nová Baňa
Ba

Pri kontrole
ontrole bolo zistené že pri vstupe do budovy je umiestnený oznam o nutnosti vstupovať
vstupova do
priestorov len s prekrytím dýchacích ciest.
Bezprostredne pri vstupe je umiestnená dezinfekcia.
Na pracovisku sa v čase kontroly zdržiavali 3 zamestnanci, z ktorých všetci
etci mali správne nasadené
rúška.
Doklad o negatívnom teste mali všetci zamestnanci na pracovisku platný.
2. Mestské lesy Nová Baňa
ňa

Pri kontrole bolo zistené že pri vstupe do budovy , kde sídlia MsL je umiestnený oznam o nutnosti
vstupovať do priestorov len s prekrytím dýchacích ciest.
Bezprostredne pri vstupe do kancelárie je umiestnená dezinfekcia.
Na pracovisku sa v čase kontroly zdržiavali 3 zamestnanci, z ktorých všetci mali správne nasadené
rúška.
Doklad o negatívnom teste mali všetci zamestnanci na pracovisku platný.
3. Mestský bytový podnik

Pri kontrole bolo zistené že pri vstupe do budovy,
budovy kde sídli MsBP je umiestnený oznam o nutnosti
vstupovať do priestorov budovy len s prekrytím dýchacích ciest. Bezprostredne pri vstupe do
kancelárie je umiestnená dezinfekcia. Na pracovisku sa v čase kontroly zdržiavala 1 osoba,
osoba ktorá
mala nasadené rúško a doklad o negatívnom teste.
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4. Mestská polícia

Pri kontrole bolo zistené že pri vstupe do kancelárie je umiestnený oznam o nutnosti vstupovať do
priestorov len s prekrytím
rekrytím dýchacích ciest.
Bezprostredne pri vstupe do kancelárie je umiestnená dezinfekcia.
Na pracovisku sa v čase kontroly zdržiavali 3 zamestnanci, z ktorých všetci mali správne nasadené
rúška.
Doklad o negatívnom teste mali všetci zamestnanci na pracovisku platný.
5. Mestskú úrad

Pri kontrole bolo zistené že pri vstupe do budovy MsÚ je umiestnený oznam o nutnosti vstupovať
do priestorov len s prekrytím dýchacích ciest.
Bezprostredne pri vstupe do budovy je umiestnená dezinfekcia.
Na pracovisku sa v čase kontroly zdržiavalo 26 zamestnancov,
zamestnancov z ktorých všetci používajú rúška.
Doklad o negatívnom teste mali všetci zamestnanci na pracovisku platný.
Odporúčania HK:
Organizáciám Mestské lesy a Mestský bytový podnik odporúčam
čam umiestniť
umiestni oznam
o povolenom vstupe do kancelárie len s prekrytím dýchacích ciest. Aj napriek tomu, že pri
vstupe do budovy je oznam umiestnený, kancelárie MsL a MsBP sú samostatné organizácie
pôsobiace v priestoroch budovy, v ktorej pôsobia viaceré iné organizácie.
Záver:
Ba
Baň
v ktorých
Z prevedenej kontroly bolo zistené, že všetky organizácie mesta Nová Baňa,
neohlásená kontrola prebehla dodržiavajú aktuálne platné hygienické opatrenia, na
pracovisku
acovisku sa správajú zodpovedne a zamestnanci
estnanci sú pravidelne testovaní na ochorenie Covid
– 19.

za kontrolu:

PhDr. Katarína Segetová
Hlavná kontrolórka
mesta Nová Baňa
Ba
...................................

za kontrolovaný subjekt Technické služby mesta Nová Baňa
Ba : Ľuboš
uboš Palaj
riaditeľľ TS

...................................
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za kontrolovaný subjekt Mestské Lesy Nová Baňa:
Ba
Pavol Debnár
konateľ Mestských lesov

...................................

za kontrolovaný subjekt Mestský bytový podnik:
podnik Anna Tužinská
konateľka
ka Mestského bytového podniku

....................................

za kontrolovaný subjekt Mestská polícia:
polícia Róbert Müller
náčelník Mestskej polície

....................................
za kontrolovaný subjekt Mestský úrad:
úrad Mgr. Ľudmila Rajnohová
prednostka MsÚ

....................................

Dňa 03. 02. 2021
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