
Zápisnica
zo zasadnutia Krízového štábu Mesta Nová Baňa zo dňa 12.03.2020 o 15,00 hod. 

v zasadačke Mestského úradu v Novej Bani.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

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

Róbert Muller, zamestnanec poverený riadením CO prečítal a vysvetlil prítomným 
aktualizovaný dokument: Štatút Krízového štábu mesta Nová Baňa, ktorý je platný od 
1.12.2019

Primátor mesta informoval štáb o všetkých doteraz prijatých opatreniach Mesta Nová Baňa na 
zamedzenie šírenia koronavírusu COVID -19. Prezentoval aj postupnosť zverejnených 
informácií pre obyvateľov prostredníctvom web stránky mesta, úradnej tabuli mesta a fcb 
stránke Mesta Nová Baňa.

Vykonáva sa dôkladná dezinfekcia priestorov pracovísk mestského úradu, škôl a školských 
zariadení, mestských organizácií.

S okamžitou platnosťou sa rušia prenájmy v mestských priestoroch: CVČ, KINO VATRA, 
KD Štále, KD Bukovina a DSC LIPA.

Boli zrušené tréningy športových klubov na území mesta Nová Baňa.

Prekladá sa termín celoplošného zberu objemného odpadu a nebezpečného odpadu.

Slovenská lekárska komora, oblastný spolok zabezpečí bezprostredné informovanie krízového 
štábu v prípade výskytu ochorenia koronavírus v meste Nová Baňa a okolitom regióne.

Krízový štáb dôrazne žiada všetkých občanov mesta, aby sa dôsledne riadili pokynmi 
Hlavného hygienika SR:
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4087:covid-19-
ustredny-krízovy-tab-zavadza-alie-opatrenia-zatvoria-sa-koly-inletiska-karantena-plati-pre-
vetkych-ktori-sa-vratia-zo-zahraniia&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=T53

Od 9.3.2020:

• boli zrušené všetky kultúrne, spoločenské podujatia organizované na území mesta 
Nová Baňa,

• sa uzatvorilo Denné centrum seniorov LIPA,

Od 10.3.2020:

• bolo uzatvorené Materské centrum Gašparko

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4087:covid-19-ustredny-kr%EDzovy-tab-zavadza-alie-opatrenia-zatvoria-sa-koly-inletiska-karantena-plati-pre-vetkych-ktori-sa-vratia-zo-zahraniia&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=T53


Od 13.3.2020:

• nie je v prevádzke záujmová krúžková činnosť v CVČ Nová Baňa.
• neprebieha výučba v Základnej umeleckej škole Nová Baňa,
• rušia sa zasadnutia komisií zriadených pri MsZ v Novej Bani,
• uzatvára sa Mestská knižnica v Novej Bani,
• uzatvára sa Informačné centrum mesta Nová Baňa,
• skrátenie otváracích hodín počas stránkových dní pre občanov na pracoviskách 

Klientskeho centra - pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, dane, sociálne veci 
a životné prostredie v čase od 08,00 hod - do 10,00 hod a v čase od 13,00 hod - do 
15,00 hod.,

• skrátenie otváracích hodín počas stránkových dní pre občanov na pracovisku 
Stavebný úrad v čase od 08,00 hod - do 10,00 hod a v čase od 13,00 hod - do 15,00 
hod.

Od 16.3.2020:

• po dobu minimálne 14 dní budú zatvorené Materská škola Nábrežná s elokovanými 
pracoviskami Štúrova a Kolibská cesta, Základná škola Jána Zemana, Centrum 
voľného času a Základná umelecká škola,

Krízový štáb odporúča zabezpečiť dôslednú a pravidelnú dezinfekciu vo vozidlách 
prevádzkovateľov služby Sociálny taxík s ktorými má Mesto Nová Baňa uzatvorenú zmluvu 
o spolupráci.

Odporúčame obyvateľom, aby osobne nenavštevovali Mestský úrad Nová Baňa a mestské 
organizácie a využívali telefonický, písomný alebo elektronický spôsob komunikácie.

Na web stránke Mesta Nová Baňa bol zriadený na uvedenom linku 
https://www.novabana.sk/informacie/covid 19 samostatný banner, kde sa nachádzajú všetky 
aktuálne informácie týkajúce sa opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu.

Kontakt:

predseda krízového štábu 0905 436 381

náčelník MsP zodpovedný za CO 0910 110 120

V Novej Bani, dňa: 12.03.2020 o 16,20 hod. 

Zapísala: Mgr. Ľudmila Rajnohová

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


PREZENČNÁ LISTINA

zo zasadnutia Krízového štábu Mesta Nová Baňa - COVID 19, 

dňa 12.03.2020 o 15,00 hod.
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