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Schvaľujem:

––––––––––––––––––––––––PaedDr. Igor Éder
prednosta

Plán hlavných úloh
na úseku krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva,
bezpečnosti štátu, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu
a ochrany pred povodňami
pre mestá a obce v územnom obvode
Okresného úradu Levice
na rok 2018

LEVICE 2018

Vychádzajúc zo všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich problematiku
riešenia krízových situácií, v záujme koordinovaného postupu orgánov štátnej správy
a samosprávy pri zabezpečovaní úloh stanovených na:


úseku krízového riadenia v zákone NR SR č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu
v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších
predpisov,



úseku civilnej ochrany obyvateľstva v zákone NR SR č. 42/ 1994 Z.z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov
vydaných na jeho realizáciu,



úseku bezpečnosti štátu v zákone NR SR č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,



úseku hospodárskej mobilizácie v zákone NR SR č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej
mobilizácii a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu
v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších
predpisov,



úseku obrany štátu v zákone NR SR č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov, a v zákone NR SR č. 570/2005 Z. z. o brannej
povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,



úseku ochrany pred povodňami v zákone NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred
povodňami v znení zákona NR SR č. 180/2013 Z.z.,



úseku integrovaného záchranného systému v zákone NR SR č. 129/2002 Z. z.
o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov,
odporúčam
v roku 2018 venovať pozornosť plneniu nasledovných operatívnych úloh:

Úsek krízového riadenia
1. Zúčastniť sa prípravy starostov obcí a primátorov miest okresu organizovanej OÚ Levice
T: apríl 2018
2. Zúčastniť sa odbornej prípravy na úseku krízových štábov miest a obcí.
T: apríl 2018
3. Predložiť materiál na rokovanie bezpečnostnej rady okresu Levice - Informatívna správa
o plnení úloh v oblasti hospodárskej mobilizácie, obrany a civilnej ochrany obyvateľstva“,
podľa priloženej prílohy „Ročný plán kontrolnej činnosti BRO Levice“.
T: marec 2018 obec Veľký Ďur
jún 2018 obec Veľké Ludince
august 2018 mesto Levice
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Úsek civilnej ochrany obyvateľstva
1. Na požiadanie OKR OÚ Levice spolupracovať pri prepracovaní dokumentu „Analýza
územia okresu z hľadiska vzniku možných mimoriadnych udalostí“.
T: do 31. decembra
2. Aktualizovať plán evakuácie v zmysle §15 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 328/2012 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii, v prípade zriadenia evakuačnej komisie
pravidelne pripravovať jej členov.
T: do 31. decembra
3. Aktualizovať prehľady ubytovacích a stravovacích kapacít. Informáciu o aktualizácii
prehľadov zaslať na OÚ Levice.
T: do 28. februára
4. Aktualizovať plán ukrytia osôb, aktualizáciu zaslať na OÚ Levice.
T: do 10. februára
5. Upresňovať údaje v evidenčných listoch ochranných stavieb so zameraním na správnosť
technických údajov a relevantnosť údajov o vlastníkovi, resp. správcovi ochrannej stavby
a viesť ich evidenciu v registri evidenčných listov.
T: priebežne
6. Uplatňovať stavebnotechnické požiadavky na stavby z hľadiska požiadaviek CO,
pri prerokúvaní územnotechnických podkladov a územného plánu regiónu, územných
plánov obcí a zón, v územnom konaní, v stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, ak ide
o zariadenia CO vydávaním záväzných stanovísk.
T: priebežne
7. Aktualizovať údaje v Karte civilnej ochrany obce, aktualizovanú kartu zaslať na OÚ
Levice.
T: do 28. februára
8. Aktualizovať Plán ochrany obyvateľstva.
T: priebežne
9. Aktualizovať dokumentáciu jednotiek civilnej ochrany a plánu materiálno–technického
zabezpečenia jednotiek CO.
T: priebežne
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Úsek varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb, prípravy na civilnú ochranu a
hospodárenia s materiálom civilnej ochrany
1. V súlade s harmonogramom preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR
na rok 2018 zabezpečovať a vykonávať skúšky sirén a podieľať sa na vyhodnocovaní
pravidelného preskúšavania autonómnych systémov varovania a vyrozumenia. Spracovať
písomné vyhodnotenie skúšok a tieto zaslať v elektronickej podobe na OÚ Levice.
T: v zmysle usmernenia sekcie krízového
riadenia MV SR
2. Umožniť servis, montáž a demontáž vyrozumievacích zariadení a vykonanie pravidelnej
odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických a elektronických sirén a ďalších
elektrických zariadení v súlade s technickými normami o prevádzke elektrických zariadení.
T: priebežne
3. Aktualizovať Dokumentáciu na realizáciu opatrení varovania obyvateľstva a vyrozumenia
osôb obce a zmeny zasielať v elektronickej podobe na OÚ Levice.
T: ihneď pri každej zmene
4. V oblasti CNP spolupracovať s OÚ Levice, s dôrazom na prípravu a koordináciu opatrení
pri udržaní funkčnosti štátnej správy a územnej samosprávy.
T: priebežne
5. Vykonávať kontrolu plnenia úloh CNP v obci s dôrazom na prípravu a koordináciu
opatrení zameraných predovšetkým na:
 udržanie funkčnosti štátnej správy a územnej samosprávy a zabezpečenie jej obnovy
po narušení,
 spoluprácu s ozbrojenými silami SR a ich podporu v mieri i počas krízových situácií.
T: priebežne
6. Riadiť a organizovať prípravu na civilnú ochranu a viesť dokumentáciu v súlade s
vyhláškou MV SR č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v
znení neskorších predpisov.
T: priebežne
7. Na základe výsledkov inventarizácie materiálu CO so stavom k 31. 12. 2017 aktualizovať
zmluvy o výpožičke materiálu CO.
T: podľa usmernenia OÚ Levice
8. Zabezpečiť vykonanie ročnej inventarizácie materiálu CO, vypracovanie podkladov
prebytočného a neupotrebiteľného materiálu CO, vrátane požiadaviek na doplnenie
materiálu CO zabezpečovaného Ministerstvom vnútra SR.
T: podľa usmernenia OÚ Levice
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9. Na základe žiadostí, zrušiť zmluvy o výpožičke majetku štátu a odovzdať materiál CO na
Okresný úrad Levice. Zrušenie skladu sa uskutoční na nasledovných obciach: Málaš,
Domadice, Veľké Turovce, Hrkovce, Horné Turovce a Plavé Vozokany.
T: priebežne
10. Žiadosti obce na poskytnutie materiálnej pomoci pri vzniku mimoriadnych udalostí
predkladať na OÚ Levice.
T: priebežne
Úsek bezpečnosti štátu
1.

Navrhovať OÚ Levice fyzické osoby, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového
stavu uložená pracovná povinnosť a viesť ich evidenciu.
T: v čase vojny alebo vojnového stavu

2.

Viesť evidenciu právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a fyzických osôb,
ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť
ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného
zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie.
T: v čase vojny alebo vojnového stavu

Úsek hospodárskej mobilizácie
1.

Zabezpečiť personálnu stabilitu zamestnancov mestského úrad, obecného úradu určených
pre prácu v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie (ďalej len „JIS
HM“). Aktualizované údaje zasielať na OÚ Levice.
T: priebežne

2.

Spracovávať a aktualizovať informácie potrebné na vykonávanie opatrení HM v
špecifickom aplikačnom programe JISHM/ EPSIS podľa úvodných videoškolení, ktoré sú
zahrnuté v programe EPSIS v menu PREDPISY A ŠKOLENIA – aplikačná časť
Videoškolenia – modul Prehľad videoškolení a následných odborných videoškolení
prístupných priamo z programu EPSIS.
T: priebežne

3.

Zabezpečiť plnenie opatrení HM podľa Hlavných úloh na zabezpečenie vykonávania
opatrení hospodárskej mobilizácie na rok 2018, časť C, vydaných Ministerstvom
hospodárstva SR.
T: podľa stanovených termínov

4.

Spracovať a aktualizovať informácie potrebné na vykonávanie opatrení HM v
špecifickom aplikačnom programe JISHM/ EPSIS. Naplniť hlavne časti:
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Personalistika – vlastných zamestnancov, komisiu pre mimoriadne regulačné opatrenia
a členov KŠ.
Prehľad obce.
Vlastné vozidlá.
Ubytovne, vývarovne.
Evidencia prídelových lístkov a nákupných preukazov pre výdajne odberných
oprávnení, členov výdajne odberných oprávnení.
Určené predajne.
Núdzové zásobovanie pitnou vodou.
Prehľady o školách (aktualizovať).
Požiadavky na energetické médiá, evidencia odberných miest na elektrinu a plyn.
T: do 28. februára

5.

Spracovať a aktualizovať údaje o aplikačnom programe Jednotného informačného
systému hospodárskej mobilizácie EPSIS.
T: do 28. februára

6.

Podľa požiadaviek odboru krízového riadenia Okresného úradu Levice zaslať
aktualizované prehľady údajov z dokumentácie Opatrenia na zavedenie regulácie predaja
životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení počas krízovej
situácie na území obce.
T: podľa požiadaviek OÚ Levice

7.

Aktualizovať Dokumentáciu obce pri plnení úloh na úseku HM.
T: priebežne

8.

Spolupracovať s OÚ Levice pri vykonávaní opatrení HM o organizácii dodávok životne
dôležitých tovarov, zriaďovaní výdajní odberných oprávnení, pracovnej povinnosti alebo
vecného plnenia podľa zákona NR SR č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii v
znení neskorších predpisov.
T: priebežne

9.

Aktualizovať údaje v dokumentácii Opatrenia na zavedenie regulácie predaja životne
dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení počas krízovej situácie
na území obce.
T: do 28. februára

10. Spolupracovať s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a
Nitrianskym samosprávnym krajom pri koordinácii činnosti pri vykonávaní opatrenia
HM v zmysle § 5 písm. h) – organizácia dopravného zabezpečenia zákona NR SR č.
179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov.
T: priebežne
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Úsek obrany štátu
1.

Spolupracovať s OÚ Levice a OÚ Nitra pri kontrole plnenia úloh na obciach v oblasti
obrany štátu.
T: podľa upresnenia OÚ Levice

2.

Spolupracovať s OÚ Levice pri vedení evidencie právnických osôb, fyzických osôb –
podnikateľov a fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu
uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených
zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy HM.
T: priebežne

3.

Zaslať písomne na okresný úrad v sídle kraja údaje z Dokumentácie obce na úseku
obrany štátu:
 prehľad o nehnuteľnostiach a vecných prostriedkoch vhodných a technicky
spôsobilých na zabezpečenie úloh obrany štátu,
 prehľad fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená
pracovná povinnosť.
T: do 30. júna

4.

Oznámiť písomne na okresný úrad v sídle kraja:
 zmenu adresy trvalého pobytu občanov, ktorým vznikla branná povinnosť,
 úmrtie občana, ktorému vznikla branná povinnosť alebo jeho vyhlásenie za mŕtveho.
T: priebežne

5.

Vykonať aktualizáciu doručovateľov obce v systéme doručovania povolávacích rozkazov
na výkon mimoriadnej služby a alternatívnej služby a jednotlivých rozhodnutí
vydávaných OÚ Levice. Zoznamy zaslať písomne na OÚ LV (tabuľka č. 5 Dokumentácie
obce na úseku obrany štátu).
T: do 30. júna

6.

Zaslať písomne na okresný úrad v sídle kraja požiadavku na schválenie počtu občanov
požadovaných na oslobodenie od povinnosti vykonať mimoriadnu službu a alternatívnu
službu.
T: do 20. januára

7.

Zaslať písomne na okresný úrad v sídle kraja menný zoznam zamestnancov
oslobodených od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby.
T: do 31. januára

8.

Zaslať písomne na okresný úrad v sídle kraja aktualizáciu spojenia – údaje o kontaktoch
na starostu obce a určeného zamestnanca zodpovedného za dokumentáciu na úseku
obrany.
T: do 31. januára
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9.

Aktualizovať dokumentáciu obce na úseku obrany štátu v zmysle pokynov OÚ Levice.
T: podľa pokynov

Úsek ochrany pred povodňami
1.

Aktualizovať Povodňový plán záchranných prác obce a zaslať ho v elektronickej forme
na OÚ Levice.
T: do 1. septembra

Kontrolná činnosť na rok 2018
1.

Kontrola na zistenie stavu plnenia úloh stanovených ústavným zákonom NR SR č.
227/2002 Z.z o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a
núdzového stavu v znení neskorších predpisov, kontrola civilného núdzového plánovania
v zmysle zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo
času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, na zistenie stavu plnenia
úloh zákonom NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov a vykonávacích predpisov vydaných na realizáciu tohto zákona, kontrola
plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie v zmysle zákona NR SR č. 179/2011 Z. z. o
hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov, kontrola úloh potrebných na
obranu štátu v zmysle zákona NR SR č. 319/2002 Z. z o obrane Slovenskej republiky v
znení neskorších predpisov, kontrola plnenia úloh zákonom NR SR č. 570/2005 Z. z. o
brannej povinnosti v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov bude
vykonaná odborom krízového riadenia Okresného úradu Levice v nasledovných obciach:
 Hokovce, marec 2018,
 Slatina, marec 2018,
 Brhlovce, marec 2018,
 Veľké Ludince, apríl 2018,
 Jesenské, máj 2018,
 Kukučínov, jún 2018,
 Ondrejovce, jún 2018,
 Krškany, jún 2018,
 Bohunice, september 2018,
 Pečenice, september 2018,
 Bielovce, október 2018,
 Pastovce, október 2018,
 Sazdice, október 2018,
 Horný Pial, november 2018.
T: podľa oznámenia o vykonaní kontroly

2.

Kontrola zameraná na sklady materiálu CO v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o
civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.
314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej
ochrany v znení neskorších predpisov bude vykonaná odborom krízového riadenia
Okresného úradu Levice v nasledovných obciach:
 Hokovce, marec 2018,
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Horné Semerovce, marec 2018
Šahy, marec 2018,
Kuraľany, apríl 2018,
Tekovské Lužany, apríl 2018,
Veľké Ludince, apríl 2018,
Čajkov, máj 2018,
Nová Dedina, máj 2018,
Podlužany, máj 2018,
Rybník, máj 2018,
Ipeľský Sokolec, jún 2018,
Plášťovce, jún 2018,
Levice, jún 2018,
Dolný Pial, október 2018,
Mýtne Ludany, október 2018,
Ondrejovce, október 2018
Sikenica, október 2018.
T: podľa oznámenia o vykonaní kontroly

Ing. Branislav Štefanický, Ph.D.
vedúci odboru krízového riadenia
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