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Zápisnica  
zo zasadania Krízového štábu (KŠ) obce Rimavská Baňa 

dňa 26.10.2020 
 

Zasadanie Krízového štábu (KŠ) obce Rimavská Baňa sa konalo dňa 26.10.2020 o 17.00 hod. na 

obecnom úrade v kancelárii starostky obce. 
 

Prítomní: (viď prezenčná listina v prílohe) 
 

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 z 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 rokoval o nasledovných opatreniach 

a prijal uznesenie. 
  

Zasadanie iniciovala a viedla starostka obce Rimavská Baňa (predseda Krízového štábu). 

Členovia KŠ zhodnotili plnenie doterajších opatrení pri predchádzaní šírenia prenosného 

ochorenia COVID-19, posúdili skutkový stav v obci ku dňu konania zasadnutia KŠ a po 

vzájomnej dohode prijali uznesenie.  
 

Vyhradený priestor na odberné miesto bol exteriér - námestie obce. V nepriaznivom počasí budú 

využité priestory na prízemí obecného úradu. Testovať sa v obci Rimavská Baňa s predbežnou 

pravdepodobnosťou bude v sobotu dňa 31.10.2020. Určené budú 2 pracovníčky Obecného úradu 

a 2 pracovníčky Komunitného centra. Na disciplínu budú dohliadať aj členovia hliadky MOPS. 

Budú určené 3 stanovištia: 1. administratívna časť, 2. odberná časť, 3. posledné stanovište bude 

na čakanie výsledkov. Občania, budú prichádzať od autobusovej zastávky. Na výsledky bude na 

námestí čakať cca 6-8 osôb. Priestory budú vyhradené a jasne označené. Vychádzať sa bude od 

námestia smerom ku pohostinstvu.  

 

Uznesenie 
 

Krízový štáb obce prijal tieto úlohy na vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva SR: 

 

Obec Rimavská Baňa: 

1. 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.  

2. 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.  

3. O týchto opatrenia informovať Okresný úrad odbor KR Rimavská Sobota, organizácie 

a zariadenia obce a zápisnicu zverejniť na webovom sídle obce. 
 

Opatrenia sú účinné s okamžitou platnosťou teda od 26.10.2020.  

V Rimavská Baňa, dňa 26.10.2020 o 17:30 hod. 

 

--------------------------------------- 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 
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Prezenčná listina členov KŠ obce: 

P. č. Meno a priezvisko Podpis  

 

1 

 

Mgr. Elena Polóniová  

2 

 

Ing. Jana Alcnauerová  

3 

 

Mgr. Natália Dovalová  

4 

 

Vladimír Foľk  

5 

 

Ján Koreny  

6 

 

Ján Kubaliak  

7 

 

Ľubomír Olšiak  

8 Peter Rapčan 

 

 

9 

 

  

10 

 

  

 

 

 


