
ODDELENIE  OBRANY ŠTÁTU 
 
1. vykonáva pri plnení úloh súvisiacich so zachovávaním bezpečnosti a obrany štátu 

kontroly prijatých opatrení potrebných na obranu štátu a podieľa sa na vykonávaní 
mobilizačných cvičení podľa § 3 ods. 3 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 319/2002 Z. z.“), 

2. koordinuje činnosť obcí pri plnení úloh potrebných na obranu štátu (§ 10 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 319/2002 Z. z.), 

3. prijíma opatrenia a ukladá úlohy potrebné na obranu štátu obciam, právnickým osobám, 
fyzickým osobám oprávneným na podnikanie alebo fyzickým osobám a v spolupráci 
s obvodným úradom v sídle kraja kontroluje plnenie týchto úloh (§ 10 ods. 1 písm. b) 
zákona č. 319/2002 Z. z.), 

4. spolupracuje s obvodným úradom v sídle kraja pri vedení evidencie právnických osôb, 
fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktorým môže byť v čase 
vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom 
ozbrojených síl, ozbrojených zborov, príslušníkom Hasičského a záchranného zboru 
a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie (§ 10 ods. 1 písm. c) zákona 
č. 319/2002 Z. z.), 

5. spolupracuje s obvodným úradom v sídle kraja pri vedení jeho evidencie, určovaní 
a kontrole vhodnosti a technickej spôsobilosti nehnuteľností a vecných prostriedkov 
potrebných v čase vojny alebo vojnového stavu (§ 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 319/2002 
Z. z.), 

6. vedie na základe podkladov obvodného úradu v sídle kraja a obcí vo svojom územnom 
obvode evidenciu fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu 
uložená pracovná povinnosť na zabezpečenie obrany štátu (§ 10 ods. 1 písm. e) zákona 
č. 319/2002 Z. z.), 

7. ukladá na návrh obvodného úradu v sídle kraja alebo na návrh obce vo svojom územnom 
obvode v čase vojny alebo vojnového stavu pracovnú povinnosť fyzickým osobám (§ 10 
ods. 1 písm. f) zákona č. 319/2002 Z. z.), 

8. rozhoduje o oslobodení fyzickej osoby od pracovnej povinnosti na základe jej písomnej 
žiadosti alebo na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby 
oprávnenej na podnikanie, s ktorou je v pracovnoprávnom vzťahu, obdobnom 
pracovnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom vzťahu (§ 10 ods. 1 písm. g) zákona 
č. 319/2002 Z. z.), 

9. ukladá na návrh obvodného úradu v sídle kraja v čase vojny alebo vojnového stavu 
právnickým osobám, fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a fyzickým osobám 
povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, 
Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie 
(§ 10 ods. 1 písm. h) zákona č. 319/2002 Z. z.), 

10. ukladá na návrh obvodného úradu v sídle kraja v čase vojny alebo vojnového stavu 
právnickým osobám, fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a fyzickým osobám 
povinnosť poskytnúť vecné prostriedky na plnenie úloh obrany štátu tak, aby nedošlo 
k ohrozeniu zásobovania základnými potravinami, vodou, energiami, zdravotníckym 
zabezpečením a k ohrozeniu základnej veterinárnej ochrany územia (§ 10 ods. 1 písm. i) 
zákona č. 319/2002 Z. z.), 

11. ukladá v čase vojny alebo vojnového stavu fyzickej osobe, ktorá je v pracovnoprávnom 
vzťahu, obdobnom pracovnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom vzťahu povinnosť 
a) zotrvať v tomto vzťahu, ak jej zamestnávateľ plní úlohy hospodárskej mobilizácie 

a fyzické osoby sú určené na plnenie týchto úloh, 
b) vykonávať aj iný ako dohodnutý druh práce alebo na inom mieste, alebo u iného 

zamestnávateľa (§ 10 ods. 1 písm. j) zákona č. 319/2002 Z. z.), 
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12. oznamuje obciam právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a fyzické 
osoby, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť 
poskytnúť vecné prostriedky, povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených 
síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy 
hospodárskej mobilizácie alebo pracovnú povinnosť (§ 10 ods. 1 písm. k) zákona 
č. 319/2002 Z. z.), 

13. podieľa sa na zabezpečovaní prípravy a rozvoja podpory obrany štátu (§ 10 ods. 1 
písm. l) zákona č. 319/2002 Z. z.), 

14. doručuje rozhodnutie o uložení pracovnej povinnosti, povinnosti poskytnúť ubytovanie a 
povinnosti poskytnúť vecný prostriedok prostredníctvom pošty, obce alebo fyzických 
osôb vopred určených obvodným úradom (§ 10 ods. 2 zákona č. 319/2002 Z. z.), 

15. môže uložiť pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie 
(§ 32 zákona č. 319/2002 Z. z.) .); uložené pokuty zadáva do informačného systému, 

16. zabezpečuje priestory na vykonanie odvodu podľa požiadavky obvodného úradu v sídle 
kraja a uhrádza náklady súvisiace s poskytnutím priestorov a ich prevádzkou podľa § 11 
ods. 6 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 570/2005 Z. z.“), 

17. zabezpečuje oslobodenie zamestnancov obvodného úradu od povinnosti vykonať 
mimoriadnu službu (§ 17 zákona č. 570/2005 Z. z.), 

18. oznamuje obvodnému úradu v sídle kraja meno a priezvisko prednostu obvodného úradu, 
primátorov miest, starostov obcí a mestských častí dislokovaných vo svojom územnom 
obvode, ktorí sú oslobodení od výkonu mimoriadnej služby (§ 17 ods. 1 písm. k) a m) 
zákona č. 570/2005 Z. z.),  

19. vedie evidenciu registrovaných občanov a občanov zaradených do záloh ozbrojených síl 
pre potreby ozbrojených síl, poskytuje im informácie a výpisy z tejto evidencie, povoláva 
ich na výkon mimoriadnej služby, pripravuje, zabezpečuje a vykonáva mobilizáciu 
ozbrojených síl (§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 319/2002 Z. z.), 

20. realizuje oslobodenie občanov od výkonu mimoriadnej služby (§ 10 ods. 4 písm. b) 
zákona č. 319/2002 Z. z.), 

21. vedie dokumentáciu občanov povinných vykonať alternatívnu službu namiesto 
mimoriadnej služby, poskytuje im informácie a výpisy z tejto dokumentácie a povoláva 
ich na výkon alternatívnej služby (§ 10 ods. 4 písm. c) zákona č. 319/2002 Z. z.), 

22. povoláva registrovaných občanov na odvod v čase vojny a vojnového stavu (§ 10 ods. 4 
písm. d) zákona č. 319/2002 Z. z.), 

23. vykonáva odvod a prieskum zdravotnej spôsobilosti občanov, ktorým vznikla branná 
povinnosť (§ 10 ods. 4 písm. e) zákona č. 319/2002 Z. z.), 

24. vyraďuje občanov, ktorým vznikla branná povinnosť, z evidencie po zániku brannej 
povinnosti (§ 10 ods. 4 písm. f) zákona č. 319/2002 Z. z.), 

25. vedie evidenciu občanov, ktorí vykonali štátnu službu profesionálnych vojakov 
v ozbrojených silách, po zániku ich brannej povinnosti a poskytuje im informácie 
a výpisy z tejto evidencie (§ 10 ods. 4 písm. g) zákona č. 319/2002 Z. z.), 

26. vykonáva v spolupráci s obvodným úradom v územnom obvode kraja a obcou výber 
nehnuteľností a vecných prostriedkov potrebných na zabezpečenie obrany štátu a vedie 
ich evidenciu a evidenciu právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie 
a fyzických osôb, ktoré majú k vecným prostriedkom a nehnuteľnostiam vlastnícke 
právo, právo správy, sú ich oprávnenými držiteľmi alebo k nim majú iné obdobné 
užívacie práva (§ 10 ods. 4 písm. h) zákona č. 319/2002 Z. z.), 

27. predkladá podklady na rozhodnutie obvodného úradu v územnom obvode kraja o uložení 
povinnosti poskytnúť vecné prostriedky a nehnuteľnosti potrebné v čase vojny alebo 
vojnového stavu na plnenie úloh potrebných na obranu štátu právnickými osobami, 
fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie a fyzickými osobami (§ 10 ods. 4 písm. 
i) zákona č. 319/2002 Z. z.), 
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28. na základe podkladov od obcí vedie evidenciu právnických osôb, fyzických osôb 
oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktorým sa môže v čase vojny alebo 
vojnového stavu uložiť povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, 
ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy 
hospodárskej mobilizácie; návrhy na uloženie tejto povinnosti predkladá obvodnému 
úradu v územnom obvode kraja (§ 10 ods. 4 písm. j) zákona č. 319/2002 Z. z.), 

29. poskytuje služobnému úradu na účely plnenia úloh personálneho doplňovania 
ozbrojených síl údaje uvedené v osobitnom zákone o občanoch, ktorým vznikla branná 
povinnosť (§ 10 ods. 4 písm. k) zákona č. 319/2002 Z. z.), 

30. navrhuje obvodnému úradu v územnom obvode kraja fyzické osoby, ktorým môže byť 
v čase vojny alebo vojnového stavu uložená pracovná povinnosť (§ 10 ods. 4 písm. l) 
zákona č. 319/2002 Z. z.), 

31. podieľa sa na plnení opatrení pri príprave obrany štátu najmä v oblasti brannej výchovy 
obyvateľstva a podpory činnosti vojenských záujmových združení (§ 10 ods. 4 písm. m) 
zákona č. 319/2002 Z. z.), 

32. spolupracuje 
1. s orgánmi miestnej štátnej správy, obcami, vyššími územnými celkami, právnickými 

osobami, fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie a fyzickými osobami pri 
plnení úloh podľa tohto zákona, 

2. s obvodnými úradmi v územnom obvode kraja pri výkone kontroly plnenia úloh podľa 
tohto zákona a pri usmerňovaní obcí pri plnení úloh potrebných na obranu štátu, 
s útvarmi a zariadeniami ozbrojených síl pri plnení úloh podľa tohto zákona (§ 10 
ods. 4 písm. n) zákona č. 319/2002 Z. z.), 

33. prerokúva v prvom stupni priestupky a správne delikty, ukladá pokuty za priestupky 
a správne delikty podľa osobitného predpisu (§ 10 ods. 4 písm. o) zákona 
č. 319/2002 Z. z.) .); uložené pokuty zadáva do informačného systému, 

34. predkladá Ministerstvu obrany Slovenskej republiky podklady na priznanie vojenskej 
hodnosti občanovi, ktorý bol v služobnom pomere (§ 10 ods. 4 písm. p) zákona 
č. 319/2002 Z. z.), 

35. prijíma opatrenia a ukladá úlohy potrebné na obranu štátu obvodným úradom v územnom 
obvode kraja a kontroluje plnenie týchto úloh (§ 10 ods. 4 písm. q) zákona 
č. 319/2002 Z. z.), 

36. koordinuje v spolupráci s vyšším územným celkom prípravu a zabezpečenie plnenia úloh 
potrebných na obranu štátu, ktoré uskutočňujú obvodné úrady v územnom obvode kraja 
a obce (§ 10 ods. 4 písm. r) zákona č. 319/2002 Z. z.), 

37. vykonáva prieskum zdravotnej spôsobilosti vojakov v zálohe, k čomu zriaďuje lekársku 
komisiu (§ 12 ods. 7 a ods. 8 zákona č. 570/2005 Z. z.), 

38. zabezpečuje oslobodenie zamestnancov obvodného úradu v sídle kraja a občanov, 
ktorým vznikla branná povinnosť a súčasne vykonávajú volené funkcie od povinnosti 
vykonať mimoriadnu službu (§ 17 ods. 1 zákona č. 570/2005 Z. z.), 

39. schvaľuje počty občanov oslobodených od povinnosti vykonať mimoriadnu službu 
ostatným právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ktoré plnia úlohy súvisiace so 
zabezpečovaním obrany štátu, civilnej ochrany obyvateľstva alebo hospodárskej 
mobilizácie a orgánom obcí a vyšších územných celkov (§ 17 ods. 7 písm. c) a d) zákona 
č. 570/2005 Z. z.), 

40. uhrádza finančné náhrady občanom v súvislosti s plnením brannej povinnosti alebo na 
lekárske vyšetrenie v zmysle zákona (§ 21 ods. 15 a ods. 17 zákona č. 570/2005 Z. z.), 

41. vytýči hranice vojenského obvodu v súčinnosti s Ministerstvom obrany Slovenskej 
republiky a so susediacimi obcami, trvale ich označí lomovými bodmi a spracuje 
príslušné časti katastrálneho operátu (zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch 
a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. 
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o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov), 

42. na vyžiadanie Ministerstvom obrany Slovenskej republiky predkladá podklady 
k povoleniu nosenia vojenskej rovnošaty občanovi (§ 177 ods. 7 zákona č. 346/2005 Z. z. 
štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov); 


