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OBEC Z B O R O V 

Obecný úrad  
Lesná 10, 086 33  ZBOROV 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Číslo: 05/2020                                                                     Dátum: 24.11.2020 

  

 

 

ZÁZNAM 

ZO ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU  OBCE ZBOROV 

zo dňa 24.11.2020 

  

  
PRÍTOMNÍ:   podľa prezenčnej listiny 

  
OSPRAVEDLNENÍ:  podľa prezenčnej listiny 

  

PROGRAM: 

 

      1. zrušenie zákazu hromadných a skupinových aktivít v Komunitnom centre v Zborove, 

usmernenia ako postupovať pri aplikácii sprísnených hygienických a protipandemických 

opatreniach        

 

Zasadnutie  krízového štábu riadil tajomník krízového štábu Mgr. Peter Hudák, PhD. 

z poverenia predsedu krízového štábu Mgr. Jána Šurkalu, PhD. Z dôvodu vyhláseného 

núdzového stavu sa hlasovanie uskutočnilo kombináciou prezenčného hlasovania členov 

krízového štábu, ktorí sú zamestnancami Obecného úradu v Zborove, a per rollam hlasovania 

aplikovaného pri externých členoch krízového štábu. 

Na zasadnutí tajomník oboznámil prítomných členov krízového štábu (neprítomných 

členov formou e-mailovej správy) s navrhovaným jednobodovým programom rokovania. 

 

K bodu 1 

 

Vzhľadom na aktuálne protipandemické opatrenia prijaté vo forme vyhlášok Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného 

zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí alebo iných záväzných predpisov 

spojených s pandémiou ochorenia Covid-19 Krízový štáb Obce Zborov s účinnosťou od 

01.12.2020 ruší zákaz hromadných a skupinových aktivít v Komunitnom centre 
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v Zborove. Predmetná inštitúcia sa bude riadiť usmerneniami k výkonu činností 

poskytovateľov služby zapojených do národného projektu „Komunitné služby v mestách 

a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza“ počas 

mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 alebo inými postupmi určenými 

riadiacim orgánom vyššie spomenutého národného projektu. 

 

V platnosti  naďalej ostáva obcou Zborov vydané Usmernenia ako postupovať pri aplikácii 

sprísnených hygienických a protipandemických opatreniach v Komunitnom centre 

Zborov zo dňa 05.10.2020.  
 

Na záver rokovania tajomník poďakoval prítomných členov krízového štábu za ich účasť 

a následne informoval neprítomných členov hlasujúcich per rollam o výsledku zasadnutia. 

 

Zapísal: tajomník krízového štábu obce 

  

 

v. r.  v. r.  

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

 Mgr. Peter Hudák, PhD.    Mgr. Ján Šurkala, PhD.            

tajomník                                                                     predseda  

            krízového štábu obce                                                krízového štábu obce 

 


