OBEC BERNOLÁKOVO
Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolá kovo

Zápisnica zo zasadnutia krízového štábu obce Bernolákovo
zo dňa 13.12.2021
Prítomní: Bc. Miroslav Turenič (predseda), Juraj Vida (zástupca), Andrea Oberta (člen),
Pavel Budinský (člen), Katarína Kiššová (člen), Petra Sabin Wenzlová (tajomníčka)
Prítomní online: Hana Trubačová (člen), Rastislav Požár (člen), Milan Krampl (člen),
Adriana Moldová (člen)
Ospravedlnená: Jarmila Bošková (člen)
Program:
Úvod
1. Výdaj stravy
2. MŠ Kondrótova
3. MŠ Komenského
4. Základná škola
5. Obecná polícia
6. Obecný úrad
7. Očkovanie v Senci
8. Rôzne
Záver
Úvod
Zasadnutie krízového štábu viedol predseda krízového štábu Bc. Miroslav Turenič. Témou
zasadnutia bola vyhláška č. 735 z 8.12.2021 k núdzovému stavu.
Predseda krízového štábu oboznámil členov, že obec ako orgán verejnej moci má výnimku
z vyhlášky a z toho dôvodu je obecný úrad aj naďalej otvorený, nekontroluje OTP stav
stránok, obec testuje neočkovaných zamestnancov.
K bodu 1
Výdajňa stravy funguje naďalej, prebehol prieskum záujmu o dovoz stravy, ktorý by bol
hradený z rozpočtu, občania neprejavili záujem o túto službu. Výdaj stravy v jednorazovom
balení je povolený na základe vyhlášky.
K bodu 2
Materská škola Kondrótova je zatvorená do prázdnin z dôvodu nízkeho stavu personálu.
K bodu 3
Materská škola Komenského v priebehu času dochádza k zatvoreniu a postupnému otváraniu
niektorých tried. Riaditeľka predpokladá otvorenú škôlku do prázdnin 20.12.2021.
K bodu 4
Riaditeľka základnej školy informuje, že zo 40 tried je 24 zatvorených, z 900 žiakov je 534
doma. 11 vyučujúcich čerpá PN alebo OČR, traja sú neprítomný v súlade s bežným
paragrafom ako návšteva lekára. Ak sa situácia nezhorši, riaditeľka predpokladá fungovanie
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do začiatku prázdnin. Predseda KŠ upozorňuje na možnosť vyčerpania dotácií na ochranné
pomôcky, dezinfekciu do konca roka.
K bodu 5
Náčelník obecnej polície informoval momentálne o 1 príslušníkovi na PN, situácia je stabilná.
K bodu 6
Obecný úrad je otvorený štandardne, dňa 23.12. bude otvorený v skrátenom pracovnom čase
do 12,00, od 27.12. do 31.12. bude úrad zatvorený. Posledný stránkový deň pred sviatkami je
22.12.2021 a nástup do práce je 3.1.2022.
Pokračuje sa v testovaní neočkovaných zamestnancov.
K bodu 7
Predseda KŠ informoval o tom, že termíny na očkovanie v Senci sú plne obsadené. Prebieha
rokovanie s prednostkou Okresného úradu v Senci o pridaní ďalších termínov, predpoklad
nových termínov je v januári 2022.
K bodu 8
Členovia sa vyjadrili, že momentálne nepotrebujú nič. Predseda KŠ informoval, že v prípade
novej vyhlášky ohľadom fungovania obce je potrebné počítať s ďalším zasadnutím KŠ, čo si
aj núdzový stav vyžaduje.
Záver
Na záver predseda poďakoval za účasť členom krízového štábu a ukončil zasadnutie.

Zapísala: Petra Sabin Wenzlová, tajomníčka

