
Obec Rimavské Janovce 

Zápisnica  zo zasadania Krízového štábu (KŠ)  

obce Rimavské Janovce 
zo dňa 26.10.2020 

 

 

 Zasadanie Krízového štábu (KŠ) obce Rimavské Janovce  sa konalo: - Dňa  

26.10.2020 o 10:00hod. na obecnom úrade v kancelárii starostu obce.  

 

KŠ na základe uznesenia vlády SR č. 678/2020 zo dňa 22.10.2020 na základe rozšírenia 

opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. 

o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v 

znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. 

septembra 2020. A uznesenia bezpečnostnej rady okresu Rimavská Sobota č 84/22.10.2020 

v súlade s uznesením vlády SR č. 655/18.10.2020 k návrhu na prípravu a vykonanie 

celoštátneho testovania obyvateľstva a uznesenia BRK Banská Bystrica. 

  

Zasadanie inicioval a viedol starosta obce Rimavské Janovce  (predseda Krízového štábu). 

 

Uznesenie: Krízový štáb obce prijal tieto úlohy na vykonanie celoštátneho testovania 

obyvateľstva SR: 

 

Obec Rimavské Janovce : 

- Určiť v rámci objektívnych možností čo najviac administratívnych pracovníkov na 

podporu testovania obyvateľov obce podľa požiadaviek OS SR a spracovať menný 

zoznam týchto administratívnych pracovníkov pre potreby OS SR.  

- Obec v spolupráci s príslušníkmi RÚVZ Rimavská Sobota a príslušníkmi OS SR 

vytypuje priestory na vykonanie testovania obyvateľov obce a to s prihliadnutím na 

ich čo možno najväčšiu dostupnosť pre obyvateľov obce so zreteľom na dodržiavanie 

všetkých epidemiologických štandardov.  

- O týchto opatreniach informovať Okresný úrad odbor KR Rimavská Sobota, 

organizácie a zariadenia obce a zápisnicu zverejniť na webovom sídle obce. 

- Zabezpečiť ochranné prostriedky   na celoplošné testovanie pre administratívnych 

pracovníkov  a dobrovoľníkov počas celoplošného testovania. Ochranné prostriedky – 

ochranné oblečenie v počte 8ks , štít v počte min. 4ks, , rúška jednorázové  v počte 50 

ks , dezinfekciu na ruky, dezinfekciu na povrchy, postrekovač – prístroj na 

postrekovanie povrchov – 1ks,  jednorázové rukavice – 200 ks.  

- opatrenia sú účinné s okamžitou platnosťou teda od 26.10.2020- 11:00hod.  

- Zodpovedný : Starosta obce  

 

V Rimavských Janovciach , dňa 26.10.2020 o 11:00 hod. 

 

 

 

 

 

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

                                                                                     Stanislav Krahulec- starosta obce  

 


