
Zápisnica 

zo zasadnutia pracovnej skupiny Krízového štábu Mesta Nová Baňa zo dňa 13.1.2021 

o 16,00 hod. online. 

Prítomní: Primátor mesta, Náčelník MsP, Prednostka MsÚ, Náčelník DHZ Jozef Bóna, Mgr. 

Iveta Lukáčová, Ľuboš Palaj 

Prizvaní: Ing. Iveta Jančeková 

Zasadnutie otvoril a viedol predseda krízového štábu Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA. 

Predseda krízového štábu informoval členov štábu o aktuálnej situácií od predchádzajúceho 

zasadnutia krízového štábu (29.10.2020). 

Prijaté opatrenia a úlohy: 

 Pripravované celoplošné testovanie - monitorujeme dostupné informácie, konkrétne 

rozhodnutie vlády doposiaľ nepadlo.  

 Domovým dôverníkom sa odporúča vykonávať dezinfekciu spoločných vstupov do 

bytových domov a dotykových plôch. Dezinfekčný prostriedok priebežne poskytuje 

náčelník MsP. (Možnosť dezinfekcie na týždennej báze pri upratovaní spoločných 

priestorov.)  

 MsP zabezpečí vo výťahoch, vchodových dverách a poštových schránkach v bytových 

domoch polymérovú dezinfekciu, ktorú vykoná externá spoločnosť dňa 15.1.2021 vo 

večerných hodinách. 

 Členovia DHZ  podľa poveternostných podmienok budú vykonávať dezinfekciu 

vonkajších priestorov a priestorov s vysokou možnosťou prenosu vírusov medzi 

obyvateľmi (železničná a autobusová stanica, bankomaty, vchody do bytových 

domov, kontajnerové státia...). 

 Organizácie v meste pracujú v obmedzenom režime, aby sa minimalizoval kontakt 

pracovníkov medzi sebou a ich kontakt s klientami. MsÚ je do 24.1.2021 zatvorený 

a občania sa na jeho pracovníkov môžu obrátiť telefonicky, alebo e-mailom. Ak majú 

pracovníci možnosť, pracujú formou home- office, alebo sa snažia eliminovať kontakt 

na pracovisku. Pravidelne sa v priestoroch MsÚ používajú germicídne žiariče 

a prebieha dezinfekcia dotykových plôch. 

 Opakovaný termín pravidelného plošného testovania zamestnancov TS bude 

14.1.2021. Chýbajúci pracovníci, ktorí sú v karanténe na TS sa nahrádzajú inými 

pracovníkmi TS. 

 Vyvolať zasadnutie povodňovej komisie. 

 V súvislosti s októbrovou povodňou bola aktualizovaná protipovodňová smernica 

a bude iniciované zasadnutie protipovodňovej komisie. Na zasadnutí protipovodňovej 

komisie budú vyhodnotené prijaté protipovodňové opatrenia a budú predložené návrhy 

na nové protipovodňové opatrenia. 

 

 

 



Krízový štáb dôrazne žiada všetkých občanov mesta, aby sa dôsledne riadili pokynmi 

Úradu verejného zdravotníctva SR.  

Informácie a prijaté opatrenia sú priebežne aktualizované a zverejnené na web stránke mesta 

v bannery COVID-19 https://www.novabana.sk/informacie/covid19 kde sú aj prehľadne 

uvedené dôležité telefónne čísla a webové stránky a zároveň sú aktuálne informácie 

a prehľady z NCZI o COVID-19 prípadoch dostupné cez CHAT BOT https://covid.chat/ 

dostupný na stránke mesta v pravom dolnom roku pod symbolom   i 

Kontakt:  

predseda krízového štábu 0905 436 381  

náčelník MsP zodpovedný za CO 0907 866 654 

 

V Novej Bani, dňa: 13.1.2021  

Zapísala: Ing. Veronika Búryová 

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

       Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, v.r. 

                                                                                         predseda krízového štábu 

https://www.novabana.sk/informacie/covid19
https://covid.chat/

