Zápisnica
zo Zasadnutia Krízového štábu Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s. so sídlom v Martine, Ul.
Kuzmányho 25, PSČ : 036 80

Dňa :01.04.2020, čas : 11,00 – 12,00 hod.
Prítomní : MVDr. Rastislav Zábronský, Ing. Alena Chudíková, p. Milan Somora, Bc. Peter Babej, p. Mariník
Miesto konania : sídlo spoločnosti, zasadacia miestnosť na 3. poschodí, Kuzmányho 25, 036 80 Martin

Pred zasadnutím tohto krízového štábu sa konalo zasadnutie Okresného krízového štábu na RÚVZ so sídlom
v Martine za prítomnosti Regionálneho hygienika – MUDr. Záborský, PhD.MPH, predseda krízového štábu
a generálneho riaditeľa Turvod a.s. - MVDr. Zábronský prednostu OÚ v Martine – Mgr. Maťovčík, odbor
krízového riadenia OÚ v Martine – vedúci odboru – Ing. Bayer, kde bolo prerokované stanovisko Turvod a.s.
k vývozu žúmp. Regionálny hygienik potvrdil, že prijaté krízové opatrenia spoločnosti Turvod a.s., boli
adekvátne a zodpovedajúce krízovej situácii, keďže hlavnou úlohou spoločnosti je zabezpečiť plynulé
zásobovanie obyvateľstva regiónu pitnou vodou a bezpečné a plynulé odvádzanie odpadových vôd verejnou
kanalizáciou a ich čistenie na ČOV. Pri rekapitulácii rezerv a kapacít v rámci okresu Martin bolo zo strany OÚ
v Martine zistené, že k dispozícii na vývoz žúmp je k dnešnému dňu len cisternové vozidlo Družstva
v Necpaloch. Regionálny hygienik apeluje na riešenie situácie ohľadne vývozu žúmp z dôvodu rizika
kontaminácie životného prostredia fekáliami, s možným vznikom infekčných ochorení u obyvateľov regiónu.
Regionálny hygienik zároveň upozornil, že možnosť nákazy koronavírusom z odpadových vôd je minimálna za
dodržania štandardných bezpečnostných a hygienických opatrení a použitia príslušných OPP.
Na základe uvedených skutočností bezprostredne zasadol Krízový štáb Turvod a.s., kde jeho predseda
informoval o priebehu a návrhoch Okresného krízového štábu, kedy štát a Okresný krízový štáb nemajú kapacity
na zabezpečovanie činnosti vývozu žúmp – nedisponujú žiadnymi adekvátnymi vozidlami (armáda SR má
v regióne 1 cisternu V3S). Krízový štáb Turvod a.s. prerokoval možnosť zabezpečenia vývozu žúmp vlastnými
kapacitami spoločnosti. Bolo dohodnuté nasledovné:
1. Zabezpečením vývozu žúmp zo strany Turvod a.s. v tomto krízovom stave preberá spoločnosť Turvod
a.s. zodpovednosť jednotlivých samospráv – miest a obcí regiónu.
2. Presmerovávame kapacity z krízového plánu zabezpečovania hlavných činností spoločnosti
a vytvárame červenú zónu na ČOV Vrútky.
3. Pre zabezpečenie vývozu žúmp poskytne spoločnosť 2 pracovníkov – vodičov a 2 sacokanalizačné
vozidlá – 8 a 10 m3. Títo pracovníci budú fungovať v určenej červenej zóne.
4. Červená zóna bude znamenať ešte nad rámec zvýšené bezpečnostné opatrenia pracovníkov,
zabezpečené OPP a zákaz kontaktu s ostatnými pracovníkmi HS-1 a HS-2.
5. Podmienkou poskytnutia činnosti vývozu žúmp v uvedenom objeme (bod 3) je poskytnutie 2 členov
posádky vozidla (do každého jeden) - príslušníkov Armády SR.
6. Okresný krízový štáb osloví starostov a ďalšie subjekty v regióne, ktoré disponujú príslušnými
vozidlami pre vytvorenie rezervy v nasledujúcom období.

7. Na stránke www.turvod.sk (prípadne stránke OÚ v Martine) budú uvedené kontakty na všetky subjekty,
ktoré sú schopné vývoz žúmp vykonávať.
8. Z dôvodu odbremenenia dispečingu spoločnosti v krízovej situácii a eliminácii fyzického kontaktu
našich pracovníkov so zákazníkmi v teréne žiadame, aby objednávky na vývoz žúmp prostredníctvom
Turvod a.s. boli predkladané výlučne pod hlavičkou príslušnej obce podľa formulára a postupu
zverejneného na stránke www.turvod.sk.
9. Určené zvozné miesta pre vývoz žúmp sú výlučne ČOV Vrútky a ČOV Turčianske Teplice. Je zakázané
vypúšťať žumpové vody do verejnej kanalizácie, kde je riziko zanesenia VK a objektov na VK (najmä
čerpacie stanice).
10. Každý majiteľ žumpy (obyvateľ príslušnej nehnuteľnosti), u ktorého alebo u ktoréhokoľvek obyvateľa
príslušnej nehnuteľnosti bolo potvrdené ochorenie COVID-19, je povinný o tejto skutočnosti
informovať dispečing Turvod a.s. vopred pred vývozom.

S návrhom prijatého riešenie zo strany Turvod a.s. MVDr. Zábronský osobne informoval Regionálneho
hygienika, prednostu OÚ v Martine, ktorí s predmetným návrhom riešenia súhlasia. Zároveň bolo s Regionálnym
hygienikom dohodnuté , že situácia ohľadne vývozu žúmp sa bude monitorovať, a v prípade akéhokoľvek podnetu,
zmeny situácie a pod. bude postup zabezpečovanie vývozu žúmp prehodnocovaný.
Úlohy:
1. OÚ v Martine - odbor krízového riadenia – zabezpečiť na každý pracovný deň 2 príslušníkov Armády SR
s príslušnými OPP.
2. OÚ v Martine a v Turč. Tepliciach - odbor krízového riadenia – obvolá subjekty, ktoré môžu zabezpečovať
vývozy žúmp, s tým, že kontakty na tieto subjekty budú umiestnené na www.turvod.sk a stránke OÚ
v Martine. (Horná Štubňa – 043 492 70 83, Mošovce – 0905 340 651, Slovenské Pravno – 043 496 21 39,
Technické služby Turč. Teplice – 043 492 27 62).
3. OÚ v Martine a v Turč. Tepliciach - odbor krízového riadenia – zistí aj ďalšie subjekty, ktoré môžu vývoz
žúmp vykonávať resp. disponujú príslušnými vozidlami a prerokuje s nimi možnosť vývozu žúmp pre
obyvateľstvo a uverejnenie ich telefonického kontaktu na uvedených stránkach.
4. Turvod a.s. – pripraviť formulár a postup pre vývoz žúmp našou spoločnosťou pre starostov.
5. Turvod a.s. – zriadiť červenú zónu na ČOV Vrútky a prijať príslušné bezpečnostné opatrenia.
6. Starostovia obcí – koordinovať objednávky svojich občanov na vývoz žúmp.
7. RÚVZ so sídlom v Martine – zabezpečí informovanie každého občana s potvrdeným ochorením COVID19, ktorý má žumpu, o jeho povinnosti o tejto skutočnosti informovať dispečing Turvod a.s. vopred pred
vývozom, podrobnosti ohľadom komunikácie medzi RÚVZ so sídlom v Martine a Turvod a.s. budú
aktuálne upresnené.
.......................................................
MVDr. Rastislav Zábronský
generálny riaditeľ
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
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