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Plán hlavných úloh civilného núdzového plánovania na rok 2019 pre mestá a obce okresu 

Trebišov v oblasti krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, obrany štátu, hospodárskej 

mobilizácie, správy materiálu civilnej ochrany a humanitárnej pomoci vydáva Okresný úrad  

Trebišov podľa článku 3 Pokynu sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o podrobnostiach o rozsahu a spôsobe vypracovania dokumentácie k nariadeniu 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 5/2017 o plnení úloh pri príprave na krízové situácie zo 

dňa 20. júla 2017 a ods. 1.5 prílohy č. 5  k nariadeniu MV SR č. 5/2017 v súlade s prílohou č. 7 k 

nariadeniu MV SR č. 5/2017. 

Na základe Plánu hlavných úloh pre okresné úrady Košického kraja na rok 2019 pri plnení 

úloh CNP v oblastiach krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, HM, správy materiálu CO 

a humanitárnej pomoci  č. OU-KE-OKR1-2019/000026 a Plánu hlavných úloh pre okresné úrady 

Košického kraja na rok 2019 pri plnení úloh na úseku obrany štátu č. OU-KE-OOS-2019/007603-2 

spracoval odbor  KR Okresného úradu Trebišov „Ročný plán činnosti odboru krízového riadenia  

Okresného úradu Trebišov na rok 2019“ č. OU-TV-OKR-2019/002414-003. 

Z cieľov a úloh stanovených týmto plánom, v súlade s aktuálnymi potrebami a v záujme 

koordinovaného postupu orgánov štátnej správy, samosprávy, právnických osôb a fyzických osôb 

vyplývajú pre vybrané objekty okresu Trebišov nasledovné úlohy: 

 
 

Plánovacia činnosť 

P.č. Úloha termín plnenie poznámka 

1.  Spracovať vlastný Plán činnosti v oblasti CO, KR, obrany a HM 

a vyhodnocovať v ňom plnenie úloh 

do 15.2. 

a priebežne 
  

2.  Podľa potreby vyžiadať metodickú pomoc odboru KR  - dohodnúť 

oblasť a termín 
priebežne   

3.  Informácie civilnej ochrany  zverejňovať na vlastnej internetovej 

stránke, resp. na úradnej tabuli 
priebežne   

4.  Zabezpečiť pohotovosť na obecnom úrade v čase riešenia MU, resp. 

v čase trvania mimoriadnej situácie 

počas 

riešenia MU a 

MS 

  

5.  Koordinovať činnosť PO a podnikateľov na území obce pri civilnom 

núdzovom plánovaní 

január - 

december 
  

6.  V rámci CNP viesť a spresňovať určenú dokumentáciu v oblasti CO, 

KR, obrany a HM 
priebežne   

 

 

 

 

Vzdelávanie a odborná príprava a príprava na CO obyvateľstva 

P.č. Úloha termín plnenie poznámka 

7.  Zúčastniť sa odbornej prípravy a zamestnaní  organizovaných 

odborom KR OÚ Trebišov 
feb. - dec. 

primátor, 

starosta 
 

8.  Podľa vlastného rozhodnutia vyslať zástupcu obce  na základný 

odborný kurz CO pre zamestnancov obcí:  

-získať základné vedomosti o úlohách a opatreniach CO a o KR 

február - 

september 

primátor, 

starosta 
 

9.  Spolupracovať so základnou školou pri vyslaní družstva na okresné 

kolo Súťaže mladých záchranárov na základe pozvánky, propozícii 

a vyplnenej prihlášky 

apríl - máj 
primátor, 

starosta, ZŠ 
 

10.  Podieľať sa na propagácii výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla 

tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ so zapojením základných 

škôl v  pôsobnosti obce – mesta, na základe zaslaných propozícii a 

prihlášky odborom krízového riadenia. 

september 

- október 

primátor, 

starosta, ZŠ 
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Oblasť ochrany obyvateľstva 
 

- hlásna a informačná služba 

P.č. Úloha termín plnenie poznámka 

11.  Spresňovať a aktualizovať „Plán vyrozumenia 

a varovania obce“ 

- nahlásiť na odbor KR každú zmenu pre úlohy 

varovania a vyrozumenia (telef. číslo, mobilné číslo, 

emailovú adresu a pod.)  

priebežne, 

hneď pri 

zmene 

primátor, 

starosta 
 

12.  Miestnym ovládaním zabezpečiť a vykonať pravidelnú 

skúšku elektromotorickej sirény na základe spisu č. 

OÚ-TV-OKR-2018/001489-18 zo dňa 13.12.2018 

podľa termínov pre rok 2019. Výsledok pravidelného 

preskúšania sirény (funkčnosť resp. nefunkčnosť) 

oznámiť telefonicky na odbor KR (tel. č. 672 25 82, 

671 41 46) v deň skúšky do 14:00 hod. 

 

11.1. 

8.2. 

8.3. 

12.4. 

10.5. 

14.6. 

12.7. 

9.8 

13.9. 

11.10. 

8.11. 

13.12. 

primátor, 

starosta 

 obce s 

elektromotorickou  

sirénou 

13.  Aktiváciu elektronických sirén  8.3.2019 vykonajú: 

mestské úrady a obecné úrady v okrese Trebišov – 

prostredníctvom modulov miestneho ovládania a 

modulov rádiového ovládania. 

8.3. 
primátor, 

starosta 

vykonajú mestá a 

obce s 

elektronickou 

sirénou  

 

14.  Zabezpečiť  podmienky pre modernizáciu varovacieho 

systému.  

podľa 

usmernenia 

odboru KR 

primátor, 

starosta 
určené obce 

 

 

 

- kolektívna ochrana (ukrytie, evakuácia) 

P.č. Úloha termín plnenie poznámka 

15.  Aktualizovať plán evakuácie obce so stavom k 31.decembru 

a aktualizované údaje zaslať na odbor KR OÚ Trebišov  

(p. Kučerová) 
 

- obce ohrozené VS Domaša (Topľa, Ondava) : Parchovany, 

Dvorianky, Vojčice, Trebišov, Z. Hradište, Hraň, Sirník   

- obce ohrozené povodňou:  Klin n./B, Zatín, Rad  a obce 

podľa povodňových plánov  

- obce ohrozené únikom NL: Trebišov, Čierna n./T 

- obce s príjmom evakuovaných 

- pre iné ohrozenie, ak obec spracováva plán evakuácie   

do 31.1.  

so stavom  

k 

31.12.2018 

do 

31.1.2019 

16.  Vykonať odbornú prípravu členov vlastných evakuačných 

komisií  
1 x v roku   

17.  Spresniť plán ukrytia v text. a grafickej časti.  

- k spracovaniu dokumentácie vyžiadať metodickú pomoc (p. 

Brhlík 056/ 6714161, 0918 747523) 

- kópiu Plánu ukrytia predložiť na OKR (obce, ktoré si túto 

povinnosť nesplnili v roku 2018 a bez mapy) 

      do 30.4. 

-podľa potreby 

 

do 30.5. 

  

18.  Aktualizovanú tabuľku prehľadu o ukrytí zaslať na odbor KR 

OÚ Trebišov 
do 13.12.2019 

 1x ročne 
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- núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie 

P.č. Úloha termín plnenie poznámka 

19.  Po vyžiadaní  zaslať na odbor KR  prehľady o možnostiach 

núdzového ubytovania a alternatívneho spôsobu vykurovania 

a prehľad stravovacích kapacít v obci (Mgr. Repašová) 

po vyžiadaní   

 

 

- protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia 

P.č. Úloha termín plnenie poznámka 

20.  Aktualizovať plán ochrany obyvateľstva pre prípad vzniku 

MU s únikom NL -Trebišov, Čierna nad Tisou (Ing. Šandor) 

do 31 3., 

resp. priebežne. 
  

21.  Podľa pokynov odboru KR podieľať sa na monitorovaní  

Ra situácie - obce s hlásičom radiácie: 

Sečovce, Kráľovský Chlmec, Kuzmice, Parchovany,  

Michaľany, Streda n./B, Dobrá - ŽSR,   

podľa pokynov  

obce s 

hlásičom 

radiácie 

 

 

- územné a stavebné konanie 

P.č. Úloha termín plnenie poznámka 

22.  Na OÚ Trebišov, odbor KR, predkladať požiadavky 

na  posudzovanie príslušnej projektovej a územnoplánovacej  

dokumentácie v rámci územného, stavebného a kolaudačného 

konania a územného plánovania  

priebežne   

 

 

- analýza územia, CIPREGIS 

P.č. Úloha termín plnenie poznámka 

23.  Podľa vlastnej potreby písomne požiadať odbor KR 

o spracovanie čiastkového výpisu z „Analýzy územia ....“ pre 

potrebu obce (JUDr. Tóth) 

priebežne   

24.  Spolupracovať s odborom KR pri aktualizácii „Analýzy 

územia okresu ...“ a programu CIPREGIS zasielaním 

vyžiadaných údajov  

priebežne   

25.  Novozistené zdroje ohrozenia hlásiť na odbor KR OÚ 

Trebišov 
ihneď   

 

 

- ochrana pod VS a ochrana pred povodňami 

P.č. Úloha termín plnenie poznámka 

26.  Spresniť dokumentáciu opatrení pod VS Domaša - 

obce : Parchovany, Dvorianky, Vojčice, Trebišov, Z.Hradište, 

Hraň, Sirník, Brehov, Zemplín, Ladmovce, Viničky, Borša, 

Klin n./B 

- zmeny v dokumentácii zaslať na odbor KR (p. Kučerová) 

 

priebežne po 

každej zmene 

 

 
aj po 

vyžiadaní 

27.  V zmysle vyhlášky  MŽP č. 261/2010 Z.z. ... aktualizovať 

povodňový plán záchranných prác obce a zmeny zaslať na 

odbor KR OÚ Trebišov  (p. Kučerová) 

do 31.8.   
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- jednotky CO 

P.č. Úloha termín plnenie poznámka 

28.  Aktualizovať dokumentáciu jednotiek civilnej ochrany 

zriaďovaných obcou.  

- zmeny zaslať na odbor KR (Mgr. Repašová) 
apríl  

obce, 

ktoré  

zriaďujú 

jednotky CO 

29.  Zabezpečiť účasť vedúcich územných jednotiek CO 

na odbornej príprave organizovanej odborom KR  

podľa 

pozvánky 
  

 

 

Hospodárenie s materiálom CO 

P.č. Úloha termín plnenie poznámka 

30.  Na základe inventúr so stavom k 31.12.2018 a aktuálnej 

potreby obce požiadať odbor KR  o doplnenie resp. zníženie 

stavu PIO. K tomu spracovať zoznam nepotrebného 

a poškodeného materiálu CO. (p. Brhlík)  

do 30.4.   

31.  Vykonať fyzickú inventúru materiálu v skladoch CO podľa 

zaslaných pokynov  podľa pokynov  

pokyn z 

OKR v 

októbri 

32.  Priebežne vykonávať ošetrovanie materiálu v sklade CO 

- viesť prehľad činnosti skladníka v dokumentácii skladu 
priebežne  

Vyhl. MV 

SR č. 

314/1998  

Z. z. 

33.  Predložiť na odbor KR spolu s refundačnou faktúrou  kópiu 

dohody o hmotnej zodpovednosti a výkaz o odpracovaných 

hodinách skladníka materiálu CO za rok 2019 v súlade s 

Usmernením MV SR na odmeňovanie skladníkov materiálu  

CO pre obyvateľov obce č.VI/1 z 19.4.2016.   

za 1.polrok do 

15.7. 

za 2.polrok do 

6.12. 

primátor, 

starosta 

podľa 

pokynov 

odboru KR 

34.  Integrácia skladov - do skladu materiálu CO obce alebo OKR.  

-Soľnička 
Do 26.4.2019   

 

 

Krízové riadenie 

P.č. Úloha termín plnenie poznámka 

35.  Rokovanie bezpečnostnej rady okresu - spracovať 

a predložiť na odbor KR správu o pripravenosti obce: 
10 dní pred 

rokovaním 
starosta  

    

- obce: M.Ozorovce, V.Ozorovce, Z.Teplica, N.Ruskov do 15.3. starosta  

- obce: M.Trakany, V.Trakany, Čierna, Boťany, Bačka                     do 15.6. starosta  

- obce: N.Žipov, Z.N.Ves, Čeľovce, Egreš, Kuzmice       do 15.9.        starosta  

- obce: M.Kamenec, V.Kamenec, M.Horeš, V.Horeš, Strážne       do 30.11        starosta  

36.  Zúčastniť sa odbornej prípravy členov KŠ obcí, 

organizovanej odborom KR  
marec  2 x 1 deň 

37.  Pri vzniku MU na území obce a počas vyhlásenej 

mimoriadnej situácie dodržať termíny, formu a obsah hlásení 

(pravidelné, nepravidelné) a zabezpečiť tok informácii pri II. 

a III. st. povodňovej aktivity 

počas 

mimoriadnej 

situácie a PA 

  

 

 

 

 

 

 

  



 6 

 


