Zápis z neformálneho zasadnutia "krízoveho štábu" obce Veľké Lovce k situácii na Ukrajine.
Miesto: Obecný úrad Veľké Lovce
Dátum a čas: 3. marca 2022, 18:00 hod.
Zúčastnení: Libor Kráľ, Marek Šafár, Anna Krajcovičová, Dana Bakošová, Jozef Melišek, Filip
Mihók, Margita Habrmanová, Adriana Benyusova, František Rampáček
Úvod:
Obec Veľké Lovce si uvedomuje potrebu pomôcť zvládnuť nápor súvisiaci s utečeneckou krízou
spôsobenou vojnovým konfliktom na Ukrajine a chce aktívne pomôcť so zvládnutím vzniknutej
situácie a to predovšetkým poskytnutím konkrétnej pomoci ľuďom v núdzi.
Obec v predmetnej veci postupuje v súlade s výzvami a pokynmi príslušných orgánov a v koordinácii
s okresným krízovým štábom.
Za účelom čo možno najefektívnejšieho koordinovania aktivít na území obce Veľké Lovce a postupu
obce, starosta obce zvolal ad hoc stretnutie zainteresovaných (ďalej aj ako "krízového štábu").
Krízový štáb navrhuje prijať nasledovné opatrenia a postupy:
Bod 1:
Vo veci ubytovanie vojnových utečencov v obci:
•

•
•
•
•

Nakoľko obec Veľké Lovce nedisponuje vlastnými ubytovacími kapacitami, nateraz je
ubytovanie utečencov z Ukrajiny v obci Veľké Lovce navrhnuté na báze dobrovoľnosti
jednotlivých obyvateľov obce a podľa ich vlastných možností a na ich vlastné náklady (ďalej
aj ako "ubytovateľ, ubytovatelia“).
Obec bude podľa svojich možností a kompetencií sučinná pre ubytovateľov, ako aj pre
ubytovaných utečencov.
Ubytovatelia postupujú v koordinácii s obcou a sú kontaktnými osobami pre účely
komunikácie s ubytovaním utečencami.
Ubytovatelia informujú obec o ponuke ubytovania, resp. o ubytovaní utečencov (miesto
pobytu, počet ubytovaných osôb, vek ubytovaných, a pod.).
Ubytovateľ zodpovedá za dodržanie nariadení a usmernení príslušných štátnych orgánov
(registrácia, RUVZ a pod.)

Bod 2:
Vo veci ostatnej súčinnosti obce pri zabezpečení pobytu utečencov na území obce Veľké Lovce (v
prípade, ak v obci budú ubytovaní vojnoví utečenci):
•
•
•
•
•

Bod 3:

Obec zabezpečí antigénové testy pre ubytovaných utečencov.
Obec, prostredníctvom obecnej kuchyne, zabezpečí pre ubytovaných utečencov obedy počas
ich aklimatizácie v obci (t.j. cca počas prvého týždňa ich pobytu v obci).
Obec zabezpečí smetné nádoby a odvoz komunálneho odpadu (1 smetná nádoba pre 5
ubytovaných osôb, prípadne iným spôsobom po dohode s ubytovateľom).
V prípade ubytovania školopovinných detí: obec, ako zriaďovateľ základnej školy s
materskou školou, bude postupovať v zmysle pokynov a usmernení Ministerstva školstva SR,
krízového štábu a iných relevantnych subjektov.
V prípade ubytovania utečencov v obci, obec podľa potreby zorganizuje materiálnu zbierku
pre ubytovaných utečencov - podla ich konkrétnych potrieb tak, aby poskytnutá pomoc bola
účelná a adresná.

V prípade potreby dlhodobejšieho pobytu ubytovaných utečencov:
•

•

Obec v spolupráci s ubytovateľmi, dobrovoľníkmi spomedzi obyvateľov, organizáciam a
združeniamii pôsobiacimi v obci, cirkvami a v spolupráci so všetkými ktorí budú chcieť
akýmkoľvek spôsobom pomôcť v tejto veci, vytvorí čo možno najlepšie podmienky pre pobyt
ubytovaných utečencov vo Veľkých Lovciach.
Obec bude súčinná v ďalších formách pomoci podľa aktuálnej potreby a situácie

Záver:
Vyššie uvedené návrhy boli prijaté jednomyseľne.
Zapísal: Marek Šafár
Schválil: Libor Kráľ

