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Okresný úrad podľa § 14 ods. 1 písm. f) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení neskorších predpisov riadi po odbornej stránke a kontroluje plnenie povinností 

právnických osôb, fyzických osôb a obcí v civilnej ochrane a vydáva podľa  

§ 4 ods. 2 vyhlášky MV SR č.303/1996 Z. z. na zabezpečenie prípravy na civilnú ochranu v znení 

neskorších predpisov plánovací dokument pre obce, iné  právnické osoby a fyzické osoby – 

podnikateľov  vo svojom územnom obvode vo forme „Plánu hlavných úloh“. 

Ciele na kalendárny rok 2018 

 zabezpečiť kontinuálny zber, analýzu a vyhodnotenie podstatných  informácii o možných 

rizikách vzniku mimoriadnej udalosti na území obce za účelom zvýšenia kvality, aktuálnosti 

zjednodušenia dokumentácie a je praktickej použiteľnosti pri riešení mimoriadnych udalostí, 

 zabezpečiť uplatňovanie požiadaviek vyplývajúcich zo záujmov civilnej ochrany obyvateľstva 

v rámci územného plánovania s dôrazom na komplexné zhodnotenie podmienok a potrieb 

budovania ochranných stavieb na území obce podľa vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z., 

 na základe aktualizácie plánov evakuácie zistiť reálny stav v požiadavkách na počty 

evakuovaných a v náväznosti na tieto zistenia prehodnotiť povinnosti obcí umiestniť 

evakuovaných, 

 poskytnúť súčinnosť pri realizácii výstavby a následnom sprevádzkovaní novo umiestnených 

technických prostriedkov informačného systému civilnej ochrany - elektronických sirén typu 

Pavián v rámci modernizácie a rozvoja varovacieho systému SR, 

 na základe výsledkov inventarizácie materiálu CO, kontrolných zistení, aktualizácie počtov 

zabezpečovaných a i.,  prehodnotiť reálnu potrebu nakladania s týmto druhom materiálu 

a následne vykonať zmeny v zmluvách o výpožičke materiálu CO, 

 zefektívňovať stanovené metódy a postupy pre praktický výkon záchranných prác pri vzniku 

mimoriadnej udalosti a po vyhlásení mimoriadnej situácie s cieľom prijímať opatrenia na 

znižovanie rizík ohrozenia ako aj na určovanie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov 

mimoriadnych udalostí, 

 na úseku prípravy na civilnú ochranu zabezpečiť teoretické a praktické precvičenie plánov 

ochrany mesta/obce, ktoré bude zamerané na odbornú prípravu riadiacich orgánov obcí pri plnení 

úloh a organizovaní opatrení civilnej ochrany obyvateľstva pri vzniku mimoriadnej udalosti 

s cieľom skvalitniť riadenie a vykonávanie záchranných prác, 

 odbornou prípravou vlastných zamestnancov dosiahnuť pripravenosť a akcieschopnosť 

krízového štábu obce pre prípad vzniku krízovej situácie s dôrazom na adekvátnu odozvu spojenú 

s riešením krízovej situácie a plnením koordinačných úloh na úseku civilno-núdzového 

plánovania, 

 zabezpečiť technickú i praktickú implementáciu  jednotného informačným systému 

hospodárskej mobilizácie JIS HM/EPSIS a  odbornú spôsobilosť personálnu určeného pre prácu 

s týmto systémom v pôsobnosti obce, 

 periodicky prehodnocovať evidenciu nehnuteľností a vecných prostriedkov vhodných 

a technicky spôsobilých na zabezpečenie úloh obrany štátu, ktorú obec predkladá vo forme 

návrhov so zreteľom na dosiahnutie maximálne možnej miery aktuálnosti informácii a ich 

praktickej využiteľnosti vzhľadom na značnú dynamiku zmien v tejto oblasti. 
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Za účelom plnenia stanovených odporúčame obciam a mestám v roku 2018 zamerať sa na 

plnenie týchto hlavných úloh: 

 

Zákon NR SR  

č. 42/1994 Z.z. o civilnej 

ochrane obyvateľstva 

Úsek civilnej ochrany obyvateľstva I. 

 

P.č. Text úlohy Termín 

1. Podľa pokynov okresného úradu vykonať aktualizáciu podkladov 

rozhodujúcich pre spracovanie „Analýzy územia z hľadiska možných 

mimoriadnych udalostí“ so stavom k 31.12.2018. K uvedenému vykonať 

predovšetkým:  

 spracovať prehľady: o počte obyvateľov obce, o právnických osobách, 

fyzických osobách – podnikateľoch (ďalej len „PO, FO-P“), ktoré svojou 

činnosťou môžu ohroziť život, zdravie alebo majetok obyvateľov obce 

(ďalej len „ohrozovatelia“), o objektoch a miestach s výskytom veľkého 

počtu ľudí ohrozených možným teroristickým útokom a i.. 

do 

31.12.2018 

 

(operatívne 

nahlásiť 

každú 

zmenu)  

3. Aktualizovať dokumentáciu plánov ochrany obyvateľstva obce so zameraním 

na konkrétne úlohy pri realizácii opatrení na zabezpečenie ochrany 

obyvateľstva. 

do 

30.11.2018 

4. Aktualizovať dokumentáciu pánov ukrytia s dôrazom na spresnenie údajov 

v evidenčných listoch ochranných stavieb v rátane JÚBS 

do 

31.12.2018 

5. Vypracovať ročný plán údržby a aktualizovať dokumentáciu pre údržbu 

a prevádzku ochranných stavieb vo vlastníctve mesta/obce v súlade s vyhláškou 

MV SR č. 532/2006 Z. z. . K uvedenému aktualizovať: 

 prehľad o odborných prehliadkach technologických zariadení 

v ochranných stavbách 

do 

28.02.2018 

6. Aktualizovať dokumentáciu plánov evakuácie s dôrazom na spresnenie údajov 

o počtoch evakuovaných a údajov vyplývajúcich z aktualizovanej 

dokumentácie odborného zabezpečenia evakuácie so stavom k 31.12.2017 

do 

29.06.2018 

7. Zabezpečiť pravidelné preskúšanie systému varovania – sieť 

elektromotorických sirén a vyhodnotenie preskúšania zaslať e-mailom na OÚ 

Kys. N. Mesto , OKR do 4 kalendárnych dní od vykonania (vykonáva sa 

spravidla v druhý piatok kalendár. mesiaca o 12.00 hod.) 

podľa 

pokynov 

OÚ KNM, 

OKR  

8. Spresniť plán varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb obce so zreteľom na 

zmeny vyplývajúce z personálneho obsadenia funkcii orgánov samosprávy obcí 

do 

31.12.2018 

9. Vykonať fyzickú inventúru materiálu CO KS 14 so stavom k 31.12.2018 

skladovaného na základe „zmluvy o výpožičke...“. Následne písomne potvrdiť 

skutočne zistený stav majetku do inventúrnych súpisov a podpísanú 

inventarizačnú dokumentáciu zaslať na OÚ Kys. N. Mesto , OKR. 

od 

1.10.2018 

do 

03.11.2018 

10. Uplatniť si požiadavku na refundáciu odmeny pre skladníka materiálu CO za 

kalendár. rok 2018 
do 

15.11.2018 

11. Aktualizovať dokumentáciu na zabezpečenie záchranných prác. K uvedenému 

vykonať predovšetkým: 

 aktualizáciu „Karty CO obce,“ 

 aktualizáciu prehľadu jednotiek civilnej ochrany 

do 

30.03.2018 

12. 

Aktualizovať prehľad síl a prostriedkov na zdolávanie mimoriadnych udalostí 

do 

31.05.2018 

30.11.2018 
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P.č. Text úlohy Termín 

13. Aktualizovať povodňový plán záchranných prác obce a v elektronickej podobe 

ho zaslať na OÚ Kys. N. Mesto, OKR 

do 

31.08.2018 

14. Vypracovať plán odbornej prípravy obce na kalendárny rok 2018. Zahrnúť 

prípravu krízového štábu obce a jednotiek civilnej ochrany 
28.02.2018 

 

 

P.č. Text úlohy Termín 

15. Podieľať sa na príprave, organizačnom zabezpečení a vykonať cvičenie KM na 

tému: „NÚDZOVÉ ZÁSOBOVANIE A  UBYTOVANIE OBYVATEĽSTVA 

- 2018“ spoločné cvičenie – Krízového štábu OÚ, sekretariátu KŠ OÚ a 

vybraných krízových štábov obcí , ktoré prijímajú evakuantov (4 obce: H. 

Vadičov, Rudinská, L. Pažite a D. Vadičov + vybrané sily a prostriedky 

 právnický osôb a fyzických osôb) - metóda  štábny nácvik. 

(termín 

bude 

spresnený) 

máj – jún 

2018  

16. V rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vykonať a organizačne zabezpečiť 

tzv. základné kolá súťaže mladých záchranárov na vybraných základných 

školách obce a zabezpečiť účasť víťazných družstiev zo základného kola na 

okresnom kole súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany podľa pokynov 

SKM CO MV SR. Podrobnejšie viď.: http://www.minv.sk/?smzCO 

(termín 

bude 

spresnený) 

apríl - májr 

2018 

 

 

Zákon NR SR  

č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu 

v krízových situáciách mimo 

času vojny a vojnového stavu 

Úsek krízového riadenia II. 

 

P.č. Text úlohy Termín 

1. Aktualizovať dokumentáciu obce na úseku krízového riadenia  osobitne v časti 

„Plán varovania a vyrozumenia“ - údaje o členoch krízového štábu v súlade so 

štatútom krízového štábu. 

do 

29.06.2018 

31.12.2018 

2. Aktualizovať prehľady ubytovacích a stravovacích zariadení za mesto/obec 

a vo forme tabuliek zaslať na OÚ Kys. N. Mesto, OKR. 

do 

02.11.2018 

3. Vykonať odbornú prípravu KŠ obce v oblasti prípravy na KS, záznam 

o vykonaní zaslať na okresný úrad. 

do 

31.12.2018 

4. Zúčastniť sa odbornej prípravy predsedov krízových štábov obcí organizovanej 

okresným úradom. 

do 

31.05.2018 

 

 

Zákon NR SR  

č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej 

mobilizácii 

Úsek hospodárskej mobilizácie III. 

 

P.č. Text úlohy Termín 

1. Vypracovať údajový dokument obce (mesta) v programe JIS HM/EPSIS 

a vykonať aktualizáciu údajov v JIS HM/EPSIS. 

do 

30.03.2018 

2. Aktualizovať prehľady údajov z dokumentácie „Opatrenia na zavedenie 

regulácie predaja životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov 

s využitím mimoriadnych regulačných opatrení počas KS na území obce ...“ 

do 

30.04.2018 

28.09.2018 

http://www.minv.sk/?smzCO
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P.č. Text úlohy Termín 

3. Zúčastniť sa odbornej prípravy vedúcich obecných komisií pre mimoriadne 

regulačné opatrenia a vedúcich výdajní odberných oprávnení. 

október – 

november 

2018 

4. Aktualizovať prehľady údajov z „Dokumentácie obce pri plnení úloh na úseku 

HM“ – tabuľková časť (organizácia dopravného zabezpečenia, organizácia 

stavebných a sanačných činností v oblasti stavebnej výroby a úsek núdzového 

zásobovania pitnou vodou). 

do 

28.09.2018 

 

 

Zákon NR SR  

zákon č. 319/2002 Z. z. 

o obrane SR a zákon č. 

570/2005 Z. z. o brannej 

povinnosti 

Úsek obrany štátu IV. 

 

P.č. Text úlohy Termín 

1. Aktualizovať návrhy na nehnuteľnosti a evidenciu vecných prostriedkov 

podľa Metodického pokynu ObÚ Žilina č. 2/2008. 

podľa 

pokynov 

OÚ KNM, 

OKR 

2. Aktualizovať zoznam osôb, ktoré sú zaradené do organizácie doručovania 

povolávacích príkazov a rozhodnutí 

podľa 

pokynov 

OÚ KNM, 

OKR 

3. Zaslať na OÚ Žilina menný zoznam občanov mužov, ktorí majú trvalý  pobyt 

v mieste stáleho bydliska a v kalendárnom roku dovŕšia 18 rokov veku.  

do 

30.07.2017 

4. Oznámiť OÚ Žilina: 

 úmrtie občana, ktorému vznikla branná povinnosť, alebo jeho vyhlásenie 

za mŕtveho  

 zmenu adresy trvalého pobytu občanov, ktorým vznikla branná povinnosť. 

operatívne 

pri každej 

zmene 

5. Zaslať na odbor krízového riadenia OÚ Žilina požiadavku na schválenie  

počtov zamestnancov obecného úradu (mestského úradu) požadovaných na 

oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby v prípade, ak nepostačuje 

schválený počet z predchádzajúceho obdobia a  

podľa 

pokynov 

OÚ KNM, 

OKR 

6. Predložiť na OÚ Žilina schválené počty a menné zoznamy zamestnancov 

obecného úradu požadovaných na oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby 

na rok 2018 

do 

31.01.2018 

 

Organizačno-plánovacie činnosti  V. 

P.č. Text úlohy Termín 

1. Rozpracovať ciele a hlavné úlohy z tohto „Plánu hlavných úloh mesta a obcí pri 

plnení úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva a riadenia štátu v krízových 

situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, hospodárskej mobilizácie, 

obrany štátu v roku 2018“ na vlastné podmienky a zahrnúť ich do vlastnej 

plánovacej dokumentácie obce. 

do 

30.03.2018 

2. Spracovať a vydať „Plán hlavných úloh v oblasti civilnej ochrany a krízového 

riadenia na rok 2018“ pre školy a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce/mesta 

do 

30.03.2018 

3. Podľa pokynov okresného úradu vypracovať písomné vyhodnotenie plnenia 

vybraných hlavných úloh stanovených pre kalendárny rok 2018. 

do 

31.10.2018 
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Kontrolná činnosť VI. 

P.č. Text úlohy Termín 

1. Okresný úrad v Kysuckom Novom Meste plánuje vykonať v kalendárnom roku  

2017 kontroly na zistenie stavu plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 

42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov,  zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene 

a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo 

času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákona  

č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

v nasledujúcich obciach: Rudinka, Lodno 

marec - 

jún  

2018 

 


