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Opatrenia na zavedenie regulácie predaja životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych
regulačných opatrení počas krízovej situácie (ďalej len „opatrenia“) na území obce (napíš názov
obce)..................................... sú koncipované v súlade so zákonom NR SR č. 179/2011 Z. z.
o hospodárskej mobilizácií 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,
vyhláškou MH SR č. 473/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých
výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení
a o odberných oprávneniach v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 172/2016 Z. z. (ďalej
len „vyhláška č. 473/2011 Z. z.), v súlade s § 6 písm. l zákona NR SR č. 575/2001 Z. z.
o organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
Ďalej sú spracované na základe Metodického pokynu č. 2/2016 MH SR z 19. septembra 2016 na
spracovanie podkladov využiteľných okresnými úradmi v sídle kraja, okresnými úradmi a obcami a
na popis činností vykonávaných okresnými úradmi v sídle kraja, okresnými úradmi, obcami a
určenými predajňami pri organizácii predaja životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych
regulačných opatrení v období krízovej a Metodického usmernenia systému zabezpečenia
zásobovania životne dôležitými tovarmi pre obyvateľov postihnutých krízovou situáciou, vydaného
MH SR pod č. 27895/2016-1020-51389 zo dňa 19. septembra 2016.
Uvedené opatrenia:
- sa vzťahujú na predaj životne dôležitých tovarov (ďalej len „ŽDT“). Životne dôležitým
tovarom je tovar, ktorého nedostatok v období krízovej situácie môže spôsobiť ohrozenie
života alebo zdravia obyvateľstva alebo ohroziť plnenie úloh ozbrojených síl, ozbrojených
bezpečnostných zborov a záchranných zložiek. Považujú sa za ne: mäso, chlieb, pečivo,
zemiaky, ryža, mlieko, sušené mlieko, vajcia, múka, tuky, maslo, cukor, soľ, balená
voda alebo iné komodity (tovary) nepotravinového charakteru, u ktorých je potrebné
regulovať ich predaj z dôvodu ich nedostatku na trhu v dôsledku krízovej situácie
(dlhodobé sucho, kontaminácia pôdy, epizoócie zvierat a iné).
- popisujú systém a spôsob zásobovania určených predajní ŽDT (ďalej len „určená predajňa“)
v období krízovej situácie v rámci realizácie vyhlásených mimoriadnych regulačných opatrení.
Regulačné opatrenia slúžia na reguláciu predaja určených ŽDT, ktoré sa stanú nedostatkovými, či
už sú to základné tovary potravinového charakteru alebo iné komodity (tovary) nepotravinového
charakteru, u ktorých je potrebné regulovať ich predaj z dôvodu ich nedostatku na trhu v dôsledku
krízovej situácie (dlhodobé sucho, kontaminácia pôdy, epizoócie zvierat a iné).
ŽDT (môže ísť o potraviny alebo iný strategický tovar), ktoré sú nevyhnutné na prežitie obyvateľov
zdržiavajúcich sa na území Slovenskej republiky v krízovej situácii sa zabezpečia:
a) priamo od výrobcov, zo skladov alebo z logistických centier,
b) ŽDT zo zásob štátnych hmotných (ďalej len „ŠHR“) vytvorených podľa plánu tvorby štátnych
hmotných rezerv schváleného vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), pričom výdaj ŠHR
podľa určenia sa riadi zákonom č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona
č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných
komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 372/2012 Z. z.“). Za konkrétny výdaj ŠHR postihnutým obyvateľom zodpovedá starosta obce alebo
primátor mesta.

Pri vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení v rámci nariadenia opatrenia hospodárskej
mobilizácie podľa § 5 písm. e) zákona NR SR č. 179/2011 Z. z. je možné určiť podľa konkrétnych
podmienok a potreby riešenia krízovej situácie :
a)
b)
c)
d)
e)

ŽDT, na ktoré sa budú vzťahovať mimoriadne regulačné opatrenia,
regulované množstvá a spôsob regulácie predaja určených ŽDT,
čas predaja určených ŽDT v určených predajniach,
okruh konkrétnych spotrebiteľov, ktorým budú určené ŽDT zabezpečované prednostne,
okruh konkrétnych spotrebiteľov, na ktorých sa nevzťahujú mimoriadne regulačné opatrenia
podľa § 4 ods. 1 vyhlášky MH SR č. 473/2011 Z. z.

V zmysle § 1 ods. 2 vyhlášky č. 473/2011 Z. z. mimoriadne regulačné opatrenia sa môžu vyhlásiť
samostatne alebo vo vzájomnej kombinácii podľa § 1 ods. 1 písm. a) až d) tejto vyhlášky.
Mimoriadne regulačné opatrenia môže vyhlásiť vláda podľa § 7 ods. 4 alebo 7 a § 8 zákona
č. 179/2011 Z. z. alebo okresný úrad podľa § 7 ods. 5 alebo ods. 7 zákona č. 179/2011 Z. z.,
pričom MH SR v spolupráci s MDVRR SR a MPRV SR zabezpečí, aby určené predajne boli
zásobované určenými ŽDT čo najskôr od vyhlásenia mimoriadnych regulačných opatrení.
Mimoriadnymi regulačnými opatreniami v období krízovej situácie môže byť:
a)predaj ŽDT na prídel,
b)predaj obmedzeného množstva ŽDT,
c)zabezpečenie cenovej stability ŽDT.
a) Predaj životne dôležitých tovarov na prídel v určených predajniach je predaj určených životne
dôležitých tovarov fyzickej osobe v určených množstvách. Predaj sa vykonáva na základe
prídelových lístkov podľa vekových kategórií fyzických osôb. Rozdelenie prídelových lístkov pre
fyzické osoby podľa vekových kategórií je uvedené v prílohe č. 4.
b) Predaj obmedzeného množstva životne dôležitých tovarov v určených predajniach je predaj
určených životne dôležitých tovarov fyzickej osobe po predložení nákupného preukazu alebo
odberného preukazu. Vzor nákupného preukazu je uvedený v prílohe č. 2.
V rámci nariadenia opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e) zákona č. 179/2011 Z. z.
a vyhlásenia mimoriadneho regulačného opatrenia – predaj obmedzeného množstva ŽDT môže
vláda alebo okresný úrad stanoviť aj iné regulované opatrenia, kedy sa nepoužije nákupný
preukaz a ani odberný preukaz. Vláda alebo okresný úrad môžu v rámci vyhlásenia mimoriadnych
regulačných opatrení zaradiť do zoznamu určených ŽDT aj iné tovary, ktoré nie sú konkrétne
uvedené v nákupnom preukaze alebo v prídelovom lístku. Prípadne môžu rozhodnúť, že namiesto
odberných oprávnení sa využije na obmedzenie predaja určených ŽDT len stanovenie regulovaného
limitu jedného nákupu jedným nakupujúcim alebo sa stanovia iné regulačné opatrenia, pri ktorých
sa nevyužije odberné oprávnenie ale stanoví sa len spôsob regulovaného predaja.
Ak sa do zoznamu určených životne dôležitých tovarov zaradí iný tovar, ktorý nie je uvedený v
nákupnom preukaze, jeho predaj sa vykonáva prostredníctvom odberného preukazu, ktorého vzor je
uvedený v prílohe č. 3.
c) Zabezpečenie cenovej stability ŽDT - udržanie ceny určeného životne dôležitého tovaru na
úrovni jeho priemernej ceny v určenej predajni počas 30 dní predchádzajúcich dňu od vyhlásenia
núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu alebo od vypovedania vojny.
Vzory prídelových lístkov sú uvedené v prílohe č. 5.

Odberným oprávnením1) je :
a)prídelový lístok typu D 06, D 1, D 18 a A,
b)nákupný preukaz,
c)odberný preukaz.
Výdaj odberných oprávnení obyvateľom (občanom SR, ale aj cudzincom, ktorí majú na území SR
oprávnený pobyt) v rámci SR sa realizuje vo výdajni odberných oprávnení (ďalej len „výdajňa“),
ktorú zriaďuje obec alebo mesto (ďalej len „obec“) na základe rozhodnutia príslušného okresného
úradu v súlade s § 16 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z.
a) Prídelový lístok
Fyzická osoba (ďalej len “FO“) si právo na vydanie prídelových lístkov uplatní podľa veku:
a) prídelový lístok označený ako kategória „A“ je určený pre FO nad 18 rokov veku,
b) prídelový lístok označený ako kategória „D 06“ je určený pre deti do 6 mesiacov veku vrátane,
c) prídelový lístok označený ako kategória „D 1“ je určený pre FO od 6 do 12 mesiacov veku
vrátane,
d) prídelový lístok označený ako kategória „D 18“ je určený pre FO od 1 do 18 rokov veku
vrátane.
Na prídelový lístok možno nakúpiť v určenej predajni najviac stanovené množstvo určeného tovaru,
na ktorý sa vzťahuje mimoriadne regulačné opatrenie a to najviac na 31 dní, pričom prídelový lístok
nenahradzuje platné platidlo Slovenskej republiky.
Obcou zriadená výdajňa po vyhlásení mimoriadneho regulačného opatrenia na predaj tovarov na
prídel pri vydaní prídelového lístka overí totožnosť žiadateľa, vyplní prídelový lístok príslušnej
vekovej kategórie,4) potvrdí ho odtlačkom pečiatky obce a podpisom primátora mesta alebo starostu
obce, alebo nimi písomne poverenej osoby a zaeviduje žiadateľa do Prehľadu vydaných
prídelových lístkov (PL), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6 .Prídelovému lístku sa pridelí číslo
v súlade s Prehľadom vydaných prídelových lístkov (PL). Po skončení platnosti prídelového
lístka a za predpokladu trvania mimoriadnych regulačných opatrení, výdajňa vydá nový prídelový
lístok FO uplatňujúcej si nárok na jeho vydanie. V Prehľade vydaných prídelových lístkov (PL)
podľa prílohy č. 6 výdajňa vyznačí vydanie nového prídelového lístka na ďalšie obdobie. V novom
prídelovom lístku sa za prideleným číslom urobí pomlčka a napíše sa číslo mesiaca, v ktorom
bol nový prídelový lístok vydaný.
Ak držiteľ prídelového lístka počas trvania mimoriadnych regulačných opatrení dovŕši vek, ktorý
ho oprávňuje na zaradenie do inej vekovej kategórie, výdajňa mu vydá nový prídelový lístok na
ďalšie obdobie až po uplynutí platnosti pôvodne vydaného prídelového lístka na základe dokladu
totožnosti, z ktorého vyplýva, že FO dosiahla inú vekovú kategóriu ako pri poslednom vydaní
prídelového lístka.
Vydanie prídelových lístkov na ďalšie obdobie obec v dostatočnom predstihu oznámi v obci
obvyklým spôsobom.
b) Nákupný preukaz
Nákupný preukaz sa vydáva FO staršej ako 15 rokov veku.
Obcou zriadená výdajňa po vyhlásení mimoriadneho regulačného opatrenia na predaj obmedzeného
množstva tovarov pri vydaní nákupného preukazu overí totožnosť osoby – žiadateľa (ďalej len
1

)

§ 3 písm. p) zákona č. 179/2011 Z. z.

„žiadateľ“) vyplní nákupný preukaz, potvrdí ho odtlačkom pečiatky obce a podpisom primátora
mesta alebo starostu obce, alebo nimi písomne poverenej osoby a zaeviduje žiadateľa do Prehľadu
vydaných nákupných preukazov (NP), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7. Na nákupný
preukaz možno nakúpiť v určenej predajni stanovené množstvo určeného tovaru, na ktorý sa
vzťahuje mimoriadne regulačné opatrenie a to najviac na 31 dní, pričom nákupný preukaz
nenahradzuje platné platidlo Slovenskej republiky. Držiteľ nákupného preukazu môže nakúpiť
stanovené množstvo určeného tovaru v určenej predajni najviac na počet FO uvedených
v nákupnom preukaze. Nákupnému preukazu sa pridelí číslo v súlade s prehľadom vydaných
nákupných preukazov (NP), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7. Ak pridelené číslo nákupného
preukazu je menšie ako štvormiestne číslo, prázdne štvorčeky sa vyplnia číslicou „0“. Príklad: Pre
pridelené číslo nákupného preukazu „12“ sa napíše v nákupnom preukaze číslo v nasledovnom
formáte:
0 0 1 2
Ak FO zapísaná v zozname príslušníkov domácnosti nákupného preukazu, t.j. dieťa do 15 rokov
veku vrátane, dovŕši v priebehu vyhlásených mimoriadnych regulačných opatrení vek 15 rokov,
môže požiadať o vydanie nákupného preukazu po predložení dokladu totožnosti, z ktorého vyplýva,
že FO dovŕšila vek 15 rokov, a uplynutí platnosti vydaného nákupného preukazu, v ktorom bola
evidovaná.
V prípade, ak predaj obmedzeného množstva tovarov na nákupný preukaz trvá viac ako 31 dní,
výdajňa vydá na ďalšie obdobie nový nákupný preukaz FO uplatňujúcej si nárok na jeho vydanie,
pričom pridelené číslo ponechá pôvodné. V Prehľade vydaných nákupných preukazov (NP) podľa
prílohy č. 7 výdajňa vyznačí vydanie nového nákupného preukazu na ďalšie obdobie. V novom
nákupnom preukaze sa za prideleným číslom urobí pomlčka a napíše sa číslo mesiaca, v ktorom
bol nový nákupný preukaz vydaný. Príklad: Ak poradové číslo prvého nákupného preukazu je
„0012“ a tento bol vydaný, napríklad v mesiaci apríl, potom pre poradové číslo nákupného
preukazu pre ďalšie obdobie, v tomto príklade vydaného na mesiac máj (5), sa napíše číslo na
novom nákupnom preukaze v nasledujúcom formáte:
0 0 1 2 – 5
Ak bol nákupný preukaz vydaný prvýkrát na prelome dvoch mesiacov v prvom období (apríl/máj),
pre ďalšie obdobie (máj/jún) sa napíše číslo na novom nákupnom preukaze v nasledujúcom
formáte:
0 0 1 2 – 5/6
Vydanie nákupných preukazov na ďalšie obdobie obec v dostatočnom predstihu oznámi v obci
obvyklým spôsobom.
c) Odberný preukaz
Odberný preukaz sa vydáva len plnoletej FO, t.j. FO ktorá dovŕšila vek 18 rokov, alebo ktorá
uzatvorila manželstvo, aj keď ešte nemusela dovŕšiť vek 18 rokov.
Obcou zriadená výdajňa po vyhlásení mimoriadneho regulačného opatrenia na predaj obmedzeného
množstva tovarov pri vydaní odberného preukazu overí totožnosť žiadateľa, vyplní odberný preukaz,
potvrdí ho odtlačkom pečiatky obce a podpisom primátora mesta alebo starostu obce, alebo nimi
písomne poverenej osoby a zaeviduje žiadateľa do Prehľadu vydaných odberných preukazov (OP),
ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8. Na odberný preukaz možno nakúpiť v určenej predajni
stanovené množstvo určeného tovaru, na ktorý sa vzťahuje mimoriadne regulačné opatrenie a to najviac
do stanoveného dátumu jeho platnosti, pričom odberný preukaz nenahradzuje platné platidlo Slovenskej
republiky. Držiteľ odberného preukazu môže nakúpiť stanovené množstvo určeného tovaru v určenej
predajni. Odbernému preukazu sa pridelí číslo v súlade s prehľadom vydaných odberných
preukazov (OP. Ak pridelené číslo odberného preukazu je menšie ako štvormiestne číslo, prázdne

štvorčeky sa vyplnia číslicou „0“. Príklad: Pre pridelené číslo odberného preukazu „12“ sa napíše
v odbernom preukaze číslo v nasledovnom formáte:
0 0 1 2
Ak FO dovŕši v priebehu vyhlásených mimoriadnych regulačných opatrení plnoletosť, môže požiadať
o vydanie odberného preukazu po predložení dokladu o dovŕšení plnoletosti, napr. občianskeho
preukazu alebo iného dokladu totožnosti, z ktorého vyplýva, že FO je plnoletá.
Odberný preukaz sa odporúča vydať minimálne s platnosťou na 2 týždne od jeho dátumu vydania.
V prípade, ak predaj obmedzeného množstva tovarov na odberný preukaz trvá viac ako stanový
dátum jeho platnosti, výdajňa vydá na ďalšie obdobie nový odberný preukaz FO uplatňujúcej si
nárok na jeho vydanie, pričom pridelené číslo ponechá pôvodné. V Prehľade vydaných odberný
preukazov (OP) podľa prílohy č. 8 vyznačí vydanie nového odberného preukazu na ďalšie
obdobie. V novom odbernom preukaze sa za prideleným číslom urobí pomlčka a napíše sa číslo
týždňa, v ktorom bol nový odberný preukaz vydaný. Príklad: Ak poradové číslo prvého odberného
preukazu je „0012“, a tento bol vydaný, napríklad v 30. týždni, potom pre poradové číslo odberného
preukazu pre ďalšie obdobie, v tomto príklade vydaného v 32. týždni, sa napíše číslo na novom
odbernom preukaze v nasledujúcom formáte:
0 0 1 2 – 32
Vydanie odberných preukazov na ďalšie obdobie obec v dostatočnom predstihu oznámi v obci
obvyklým spôsobom.
Činnosti okresného úradu v sídle kraja, okresného úradu, obce a ňou zriadenej výdajne
odberných oprávnení v rámci mimoriadnych regulačných opatrení
Činnosť okresného úradu v sídle kraja
Okresný úrad v sídle kraja v spolupráci s vyšším územným celkom môže nariadiť predaj určených
tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení, pričom tak môže urobiť aj na základe
podnetu z okresného úradu.
Činnosť okresného úradu
Okresný úrad podľa § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 179/2011 Z. z. okrem iného riadi, koordinuje
a kontroluje činnosť obcí vo svojej pôsobnosti pri vykonávaní opatrenia podľa § 5 písm. e) zákona
č. 179/2011 Z. z.
Okresný úrad vedie v rámci okresu evidenciu potreby nákupných preukazov, odberných preukazov
a prídelových lístkov podľa vekových kategórii FO v Prehľade počtu obyvateľov v okrese podľa
jednotlivých obcí.
Okresný úrad zabezpečuje organizáciu a distribúciu (na základe požiadavky obce) nákupných
preukazov, odberných preukazov alebo prídelových lístkov až do skončenia mimoriadnych
regulačných opatrení a o vydaných nákupných preukazoch, odberných preukazov alebo prídelových
lístkoch si vedie
a) Prehľad vydaných nákupných preukazov (NP) obciam,
b) Prehľad vydaných odberných preukazov (OP) obciam,
c) Prehľad vydaných prídelových lístkov (PL) obciam.
Okresný úrad môže vo svojej kompetencii rozhodnúť o zriadení spoločnej výdajne pre dve alebo
viac obcí po vzájomnej dohode týchto obcí, ak to situácia vyžaduje. Prihliada pritom na počet FO
v obciach a na vzdialenosť medzi obcami.
Okresný úrad má vypracovaný nasledovný harmonogram distribúcie nákupných preukazov,
odberných preukazov a prídelových lístkov na jednotlivé obce (príloha č.27).

Okresný úrad má zriadenú komisiu pre zabezpečenie mimoriadnych regulačných opatrení v okrese.
Nákupné preukazy a prídelové lístky sú uskladnené v budove Okresného úradu Topoľčany, Nám. Ľ.
Štúra 1738, 955 40 Topoľčany na odbore krízového riadenia v samostatných bezpečnostných
skriniach. Priestory sú prispôsobené na ich výdaj, sú vybavené pracovnými stolmi, stoličkami,
prenosnými škatuľami a ďalšími potrebnými pracovnými pomôckami a materiálom.
Okresný úrad môže vykonávať školenie pre určených členov výdajne odberných opatrení na
obciach v rámci okresu po dohode so starostami obcí a primátormi miest a ich požiadavke jedenkrát
ročne. Účasť na tomto školení zabezpečuje obec.
Okresný úrad v súlade s § 16 ods. 1 písm. a) podľa zákona č. 179/2011 Z. z. vedie Prehľad
určených predajní v okrese na území okresu, ktoré budú po vyhlásení mimoriadnych regulačných
opatrení v období krízovej situácie zásobované určenými tovarmi.
Činnosť obce a ňou zriadenej výdajne
Obec vedie v rámci obce prehľad o potrebe množstva nákupných preukazov, odberných preukazov
a prídelových lístkov podľa vekových kategórii FO v Prehľade počtu obyvateľov v obci podľa
prílohy č. 11.
Po vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení obec uvedie do činnosti výdajňu. Ak sú v obci
zriadené dve alebo viac výdajní, obec si o nich vedie Prehľad výdajní odberných oprávnení
(VOO), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 12 a priraďuje im poradové číslo výdajne identické
s poradovým číslom výdajne uvedeným v prehľade.
Po vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení si obec do 24 h. vyzdvihne nákupné preukazy,
odberné preukazy alebo prídelové lístky podľa vyhláseného mimoriadneho regulačného opatrenia
na Okresnom úrade Topoľčany, odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
podľa časového harmonogramu, ktorý stanovil okresný úrad (príloha č. 27), starostom obce,
primátorom mesta alebo nimi poverenou osobu (vzor poverenia - príloha č. 31), podľa
vypracovaného časového harmonogramu. Obec prerozdelí nákupné preukazy, odberné preukazy
alebo prídelové lístky do jednotlivých výdajní a o vydaných nákupných preukazoch, odberných
preukazoch alebo prídelových lístkoch do jednotlivých výdajní si vedie prostredníctvom výdajní
a) Prehľad vydaných nákupných preukazov (NP) výdajniam odberných oprávnení (VOO),
ktorého vzor je uvedený prílohe č. 13,
b) Prehľad vydaných odberných preukazov (OP) výdajniam odberných oprávnení (VOO),
ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14,
c) Prehľad vydaných prídelových lístkov (PL) výdajniam odberných oprávnení (VOO),
ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15.
V prípade, ak obec nemá možnosť vyzdvihnúť nákupné preukazy, odberné preukazy
alebo prídelové lístky na okresnom úrade, distribúciu zabezpečí okresný úrad na základe
požiadavky obce, mesta.
Výdajom nákupných preukazov, odberných preukazov alebo prídelových lístkov poveruje primátor
mesta alebo starosta obce osoby, ktoré sú zamestnancami mestského úradu alebo obecného úradu,
poslancami obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva (príloha č. 32), prípadne iných
občanov obce/mesta s prihliadnutím na ich pracovné zaťaženie. Ak ide o osobu, ktorá je len
občanom obce, ale nie je zamestnancom mestského úradu alebo obecného úradu, poslancom
obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva, tak takejto osobe musí okresný úrad vydať
príkaz na pracovnú povinnosť(príloha č. 33) na základe žiadosti obce, mesta (príloha č.34).
Obec ešte v stave bezpečnosti poskytuje okresnému úradu v sídle kraja, okresnému úradu a MH SR
zoznam a informácie o výdajniach a určených predajniach, ktoré sa k jednotlivým výdajniam viažu
prostredníctvom špecifického aplikačného programu Jednotného informačného systému
hospodárskej mobilizácie s ochrannou známkou EPSIS® JISHM (ďalej len „program EPSIS“).

O personálnom zabezpečení výdajne vedie obec prostredníctvom výdajne Prehľad personálneho
zabezpečenia výdajne odberných oprávnení (VOO) obce, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16.
Počet členov výdajne MH SR a ani okresný úrad, v rámci rozhodnutia na zriadenie výdajne,
nestanovuje. Počet členov výdajne závisí od rozhodnutia primátora mesta alebo starostu obce
s prihliadnutím na počet FO obce tak, aby výdaj nákupných preukazov, odberných preukazov alebo
prídelových lístkov bol plynulý a výdaj bol ukončený do začiatku predaja určených tovarov
v určených predajniach.
Výdajni sa odporúča vypracovať harmonogram výdaja odberných oprávnení. Jedna výdajňa by mala
zvládnuť vybaviť určitý počet FO podľa počtu personálneho obsadenia výdajne.
Príklad: Ak má obec 3 000 FO, ktorým má cez výdajne vydať odberné oprávnenie a jedna výdajňa
má v rámci personálneho obsadenia 3 členov, ktorí budú zabezpečovať výdaj odberných oprávnení,
tak je vhodné mať zriadené aspoň 4 výdajne, kde každá za jeden deň (pri 3 člennom obsadení
výdajne: predpokladajme, že v rámci 8 hod. stihne 1 výdajňa vydať v 2 min. intervaloch 3 osobám
odberné oprávnenie) vydá odberné oprávnenia podľa stanoveného harmonogramu výdaja 750 FO.
K jednej výdajni môže byť určená jedna alebo viac určených predajní. Žiadatelia o vydanie
odberného oprávnenia sa viažu ku konkrétnej výdajni podľa určitej lokality, napr. ako je ulica.
Väčšinou je to rozdelené tak, ako pri zabezpečovaní prerozdelenia voličov do jednotlivých
volebných miestností.
Obec oznámi FO obvyklým spôsobom v obci lokalizáciu výdajne, priradené poradové číslo výdajne
a vymedzí spádové územie.
Pri vydávaní náhradného nákupného preukazu sa po jeho strate, odcudzení alebo po zničení nový
vydaný nákupný preukaz označí červeným písmenom „N“ (náhradný), označenie sa vykoná
nestierateľným červeným perom a také isté označenie sa vykoná aj v Prehľade vydaných
nákupných preukazov (NP) podľa prílohy č. 13 v stĺpci označenom „č. 9“. V Prehľade vydaných
nákupných preukazov (NP) sa stratený, poškodený, odcudzený alebo zničený nákupný preukaz
označí ako neplatný a túto skutočnosť oznámi výdajňa príslušnej určenej predajni.
Pri vydávaní náhradného odberného preukazu sa po jeho strate, odcudzení alebo po zničení nový
vydaný odberný preukaz označí červeným písmenom „N“ (náhradný), označenie sa vykoná
nestierateľným červeným perom a také isté označenie sa vykoná aj v Prehľade vydaných
odberných preukazov (OP) podľa prílohy č. 14 v stĺpci označenom „č. 9“. V Prehľade vydaných
odberných preukazov (OP) sa stratený, poškodený, odcudzený alebo zničený odberný preukaz
označí ako neplatný a túto skutočnosť oznámi výdajňa príslušnej určenej predajni.
Pri vydávaní náhradného prídelového lístka sa po jeho strate, odcudzení alebo po zničení každý
kupón označí červeným písmenom „N“ (náhradný), označenie sa vykoná nestierateľným červeným
perom a také isté označenie sa vykoná aj v Prehľade vydaných prídelových lístkov (PL) podľa
prílohy č. 15 v stĺpci označenom „č. 9“. V Prehľade vydaných prídelových lístkov (PL) sa
stratený, poškodený, odcudzený alebo zničený prídelový lístok označí ako neplatný a túto
skutočnosť oznámi výdajňa príslušnej určenej predajni.
Z vydaných náhradných prídelových lístkov sa odoberie primerané množstvo kupónov za dni, ktoré
uplynuli od začiatku predaja tovarov.
Primátor mesta alebo starosta obce si na zabezpečenie mimoriadnych regulačných opatrení v obci
môže zriadiť vo svojej právomoci Obecnú (Mestskú) komisiu pre mimoriadne regulačné opatrenia
(ďalej len „OcKMRO“). Personálne obsadenie OcKMRO:
- vedúci
:
- člen
:
- člen
:
Súčasťou predmetných opatrení sú aj menovacie a odvolávacie dekréty členov OcKMRO ( príloha
č. 21 a príloha č.22).

FO nakupuje podľa príslušnosti k výdajni určené tovary len v určenej predajni, ktorú jej určí výdajňa pri
vydaní odberného oprávnenia. Výdajňa zverejňuje zoznam určených predajní, v ktorých je možné
uplatniť odberné oprávnenia.
Výdajňa spracuje pokyny pre FO, ktoré umiestni na viditeľnom mieste vo výdajni alebo ich
poskytne FO pri preberaní odberného oprávnenia ústne alebo v listinnej podobe, prípadne ich
zverejní na svojej internetovej stránke.
Po vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení na predaj obmedzeného množstva životne
dôležitých tovarov alebo na predaj životne dôležitých tovarov na prídel sa činnosť výdajne
odberných oprávnení (ďalej len „výdajňa“) začne do 24 hodín od ich vyhlásenia (príloha č.29),
výdajňa má svoju územnú pôsobnosť k určenej predajni a ku konkrétnej ulici.
Odberné oprávnenie sa potvrdí odtlačkom okrúhlej pečiatky obce alebo mesta a podpisom starostu
obce alebo primátora mesta, alebo ním písomne poverenej fyzickej osoby s uvedením dátumu.
Na vydaný nákupný preukaz možno nakúpiť určené množstvo určených životne dôležitých tovarov
na 31 dní. Ak dĺžka trvania mimoriadneho regulačného opatrenia na predaj obmedzeného množstva
určených životne dôležitých tovarov presiahne 31 dní, vydá sa oprávnenej fyzickej osobe ďalší
nákupný preukaz.
Na vydaný prídelový lístok možno nakúpiť určené životne dôležité tovary na 31 dní. Ak dĺžka
trvania mimoriadneho regulačného opatrenia na predaj určených životne dôležitých tovarov na
prídel presiahne 31 dní, vydá sa oprávnenej fyzickej osobe ďalší prídelový lístok. Nevyčerpané
kupóny vydaného prídelového lístka ostávajú v platnosti a možno ich ďalej použiť počas
vyhlásených mimoriadnych regulačných opatrení.
Na vydaný odberný preukaz možno nakúpiť určené životne dôležité tovary . Ak dĺžka trvania
mimoriadneho regulačného opatrenia na predaj obmedzeného množstva určených životne
dôležitých tovarov presiahne určený dátum platnosti, vydá sa oprávnenej fyzickej osobe ďalší
odberný preukaz.
Odberné oprávnenie sa vydáva fyzickej osobe vo výdajni príslušnej k miestu jej trvalého pobytu
(ďalej len „príslušná výdajňa“), okrem prípadov :
- cudzinec si právo na vydanie odberného oprávnenia uplatňuje v príslušnej výdajni podľa miesta
oprávneného pobytu.
- ak si fyzická osoba nemôže uplatniť právo na odber odberného oprávnenia v príslušnej výdajni,
uplatňuje si ho v inej výdajni, ktorou je výdajňa v obci, v ktorej má fyzická osoba prechodný pobyt
alebo miesto výkonu práce. O tejto skutočnosti výdajňa, ktorá vydala odberné oprávnenie
bezodkladne informuje obec, v ktorej má fyzická osoba trvalý pobyt alebo oprávnený pobyt, ak sú
mimoriadne regulačné opatrenia vyhlásené aj na jej území.
Odberné oprávnenie môže použiť fyzická osoba, ktorej sa vydalo, len v územne určenej predajni.
Výdajňa overuje totožnosť fyzickej osoby, ktorá si uplatňuje právo na vydanie odberného
oprávnenia. Totožnosť sa overuje podľa dokladu totožnosti alebo u fyzickej osoby mladšej ako 15
rokov podľa rodného listu alebo podľa cestovného dokladu. Totožnosť možno preukázať aj iným
úradným dokladom, na ktorom je fotografia a údaje o dátume narodenia a mieste trvalého pobytu; u
cudzinca aj dokladom o oprávnení na pobyt v Slovenskej republike. Fyzická osoba mladšia ako 15
rokov sa zapisuje do nákupného preukazu len jedného jej zákonného zástupcu. Zákonný zástupca
predkladá čestné vyhlásenie o tom, že táto fyzická osoba nebola zapísaná do iného nákupného
preukazu. Za fyzickú osobu mladšiu ako 15 rokov prevezme prídelový lístok len jeden z jej
zákonných zástupcov. Zákonný zástupca predkladá čestné vyhlásenie o tom, že prídelový lístok
neprevzala iná fyzická osoba. Odberný preukaz sa vydáva len plnoletej fyzickej osobe. Ak dôjde k
strate, odcudzeniu alebo zničeniu odberného oprávnenia, príslušná výdajňa, v ktorej bolo vydané
pôvodné odberné oprávnenie, vydá fyzickej osobe nové odberné oprávnenie po predložení čestného
vyhlásenia. Vzory čestných vyhlásení sú uvedené v prílohe č.9.

Fyzická osoba, ktorá si zo zdravotných alebo z iných dôvodov nemôže osobne prevziať odberné
oprávnenie, môže na jeho prevzatie písomne splnomocniť inú fyzickú osobu, ktorá je plnoletá. Vzor
písomného splnomocnenia je uvedený v prílohe č. 10.
Nákupný preukaz, odberný preukaz alebo nevyčerpané kupóny prídelového lístka cudzinec
s oprávneným pobytom, ktorý opúšťa územie republiky v priebehu trvania mimoriadnych
regulačných opatrení, vráti výdajni, ktorá mu ich vydala.
V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia odberného oprávnenia alebo hromadného odberného
preukazu žiadateľ o vydanie nového odberného oprávnenia alebo hromadného odberného preukazu
musí predložiť čestné vyhlásenie ( príloha č.9,), ktoré si výdajňa priloží k prehľadu vydaných
odberných oprávnení alebo hromadných odberných preukazov.
Splnomocnenie na prevzatie odberného oprávnenia (príloha č.10) si výdajňa priloží k prehľadu
vydaných odberných oprávnení.
FO nakupuje podľa príslušnosti k výdajni určené tovary len v určenej predajni, ktorú jej určí výdajňa pri
vydaní odberného oprávnenia. Výdajňa zverejňuje zoznam určených predajní, v ktorých je možné
uplatniť odberné oprávnenia.
Nákupný preukaz, odberný preukaz alebo prídelový lístok s nepoužitými kupónmi sa vracajú po
ukončení mimoriadnych regulačných opatrení výdajni, ktorá odberné oprávnenie vydala. Výdajňa
urobí ich zosumarizovanie a odovzdá ich určenému zástupcovi obce. Obec zosumarizuje stav
vrátených odberných oprávnení a vrátené nákupné preukazy, odberné preukazy alebo prídelové
lístky s nepoužitými kupónmi vracia príslušnému okresnému úradu, ktorý následne informuje
okresný úrad v sídle kraja o stave vrátených odberných oprávnení. Okresný úrad v sídle kraja
informuje MH SR o konečnom stave vrátených nákupných preukazoch, odberných preukazoch
alebo prídelových lístkoch s nepoužitými kupónmi.
Obec má v rámci príloh založené:
- Rozhodnutie o povinnosti obce zriadiť výdajňu OO (príloha č.35),
- Rozhodnutie obce o zriadení výdajne OO ( príloha č.23).
Zariadenia, na ktoré sa nevzťahujú mimoriadne regulačné opatrenia(ďalej len "zariadenia")
Mimoriadne regulačné opatrenie na predaj obmedzeného množstva životne dôležitých tovarov
alebo na predaj životne dôležitých tovarov na prídel sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorá sa
nachádza v zariadení:
a) ústavnej zdravotnej starostlivosti,
b) poskytujúcom sociálne služby,
c) v ktorom sú fyzické osoby umiestnené na základe rozhodnutia súdu,
d) školského stravovania,
e) v ktorom sú hromadne ubytované fyzické osoby,
f) v ktorom sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Mimoriadne regulačné opatrenia sa nevzťahujú na príslušníkov ozbrojených síl a na fyzické osoby
vo výkone služby v ozbrojených bezpečnostných zboroch; potrebné tovary v období krízovej
situácie dostávajú po uplatnení požiadaviek podľa § 11 alebo podľa § 12 zákona 179/2011 Z. z..
Fyzickej osobe zdržiavajúcej sa v zariadení sa zabezpečuje stravovanie po vyhlásení mimoriadnych
regulačných opatrení tak, aby sa jej zabezpečil prísun stravy minimálne podľa prílohy č. 1, ak nie je
pri nariadení opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e) zákona rozhodnuté inak.
Zásobovanie určenými životne dôležitými tovarmi a ich predaj zariadeniu sa vykonáva obvyklým
spôsobom, ako v stave bezpečnosti, ak to rozsah krízovej situácie umožňuje. Zariadeniu sa vydáva
hromadný odberný preukaz (príloha č. 17). Ak zvyčajný zásobovateľ nie je schopný v krízovej
situácii zabezpečiť zásobovanie takého zariadenia určenými životne dôležitými tovarmi, určuje sa

iný zásobovateľ ako subjekt hospodárskej mobilizácie, ktorý túto činnosť prednostne zabezpečí pre
určené zariadenie.
O vydanie hromadného odberného preukazu žiada zariadenie písomne príslušnú výdajňu, na ktorej
území sa nachádza. Žiadosť obsahuje identifikačné údaje o zariadení, ktoré žiada o vydanie
hromadného odberného preukazu, a o jeho zásobovateľovi, informáciu o počte fyzických osôb, pre
ktoré sa určené životne dôležité tovary majú zabezpečiť, a ich menný zoznam. Hromadný odberný
preukaz vydáva príslušná výdajňa. Hromadný odberný preukaz sa vydáva poverenej fyzickej osobe,
ktorá je splnomocnená na prevzatie hromadného odberného preukazu za zariadenie a ktorá je
uvedená v žiadosti o vydanie hromadného odberného preukazu. Vzor hromadného odberného
preukazu je uvedený v prílohe č. 17, dodatku k hromadnému odbernému preukazu v prílohe č. 20 a
vzor žiadosti o vydanie hromadného odberného preukazu je uvedený v prílohe č. 18.
Výdajňa, ktorá vydá hromadný odberný preukaz , oznamuje túto skutočnosť príslušnej výdajni v
obci, v ktorej má fyzická osoba zdržiavajúca sa v zariadení trvalý pobyt. Ak dôjde k strate,
odcudzeniu alebo zničeniu hromadného odberného preukazu, príslušná výdajňa, v ktorej bol vydaný
pôvodný hromadný odberný preukaz, vydá poverenej fyzickej osobe nový hromadný odberný
preukaz po predložení čestného vyhlásenia, vzor čestného vyhlásenia je uvedený v prílohe č. 9.
Systém zabezpečenia zásobovania zariadení, na ktoré sa nevzťahujú mimoriadne regulačné
opatrenia
V rámci zariadení, sa zásobovanie týchto zariadení určenými ŽDT a ich predaj zariadeniu vykonáva
obvyklým spôsobom, ako v stave bezpečnosti, ak to rozsah krízovej situácie umožňuje.
Obec už v stave bezpečnosti prostredníctvom programu EPSIS, ak to tento umožňuje alebo iným
spôsobom eviduje zariadenia vo svojom územnom obvode, na ktoré sa nevzťahujú mimoriadne
regulačné opatrenia, ako aj informácie o ich zásobovateľoch ŽDT. Tieto informácie poskytuje
okresnému úradu a MH SR prostredníctvom programu EPSIS, alebo ak to tento program neumožňuje,
tak poskytuje tieto informácie na vyžiadanie okresného úradu a MH SR iným spôsobom (písomne,
faxom, telefonicky alebo elektronicky (e-mailom)). Dopravca určených ŽDT sa určuje podľa potreby
ako subjekt HM až v období krízovej situácie. Dopravca určený na zásobovanie určenými ŽDT
zabezpečuje prepravu určených ŽDT priamo od výrobcu, zo skladu alebo logistického centra
do zariadenia. V prípade rozhodnutia nadriadeného ústredného orgánu štátnej správy výrobca
určených ŽDT, ktorý bude určený ako subjekt HM, zabezpečí zásobovanie určených ŽDT do
zariadení, na ktoré sa nevzťahujú mimoriadne regulačné opatrenia priamo a bude zodpovedať za to,
aby prípadný dopravca, ktorý pre neho zabezpečuje prepravu ŽDT aj v stave bezpečnosti,
dodržiaval rozvoz do týchto zariadení.
Spracovanie podkladov, výdaj a použitie hromadného odberného preukazu
Obcou zriadená výdajňa po vyhlásení mimoriadneho regulačného opatrenia na predaj obmedzeného
množstva tovarov alebo na predaj tovarov na prídel pri vydaní hromadného odberného preukazu na
žiadosť zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje mimoriadne regulačné opatrenie, overí totožnosť poverenej
osoby, vyplní hromadný odberný preukaz, potvrdí ho odtlačkom pečiatky obce a podpisom primátora
mesta alebo starostu obce, alebo nimi písomne poverenej osoby a zaeviduje si žiadosť a vydanie
hromadného odberného preukazu do Prehľadu vydaných hromadných odberných preukazov
(HOP), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 19 .
Na hromadný odberný preukaz môže zariadenie, na ktoré sa nevzťahuje mimoriadne regulačné
opatrenie, nakúpiť stanovené množstvo určeného tovaru, na ktorý sa vzťahuje mimoriadne regulačné
opatrenie a to prostredníctvom zásobovateľa, ktorého uviedol v žiadosti o vydanie hromadného
odberného preukazu do stanoveného dátumu jeho platnosti, pričom hromadný odberný preukaz
nenahradzuje platné platidlo Slovenskej republiky. Hromadný odberný preukaz vydáva výdajňa len

poverenej FO, uvedenej v žiadosti, ktorá je splnomocnená na prevzatie hromadného odberného
preukazu za zariadenie, na ktoré sa vzťahuje výnimka.
Zariadenie, ktoré má vydaný hromadný odberný preukaz, môže nakúpiť stanovené množstvo
určeného tovaru pre určený okruh FO, ktorých uviedlo v žiadosti o vydanie hromadného odberného
preukazu. Hromadnému odbernému preukazu sa pridelí číslo v súlade s Prehľadom vydaných
hromadných odberných preukazov (HOP). Poradové číslo hromadného odberného preukazu je vo
formáte podľa poradia jeho vydania od „1“ až vyššie, prípadne si výdajňa vytvorí vlastné číslovanie
pre vydávanie hromadného odberného preukazu. Ak FO, za ktorú je zariadenie oprávnené
nakupovať určené tovary v priebehu vyhlásených mimoriadnych regulačných opatrení opustí
zariadenie, má zariadenie túto skutočnosť nahlásiť príslušnej výdajni, ktorá mu hromadný odberný
preukaz vydala a tá si to poznačí do Prehľadu vydaných hromadných odberných preukazov
(HOP). Obdobne to platí, aj keď do zariadenia nejaká nová FO príde. V tomto prípade sa
k vydanému hromadnému odbernému preukazu vydá Dodatok k hromadnému odbernému
preukazu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 20. Hromadný odberný preukaz sa odporúča vydať
s platnosťou minimálne na 2 týždne od jeho dátumu vydania.
Výdajňa informuje príslušnú inú výdajňu o tom, že FO uvedená na hromadnom odbernom preukaze
sa zdržiava v zariadení, na ktoré sa vzťahuje výnimka z mimoriadnych regulačných opatrení, na
území obce, ktorej výdajňa vydala hromadný odberný preukaz. Upozornená výdajňa si zapíše do
poznámky v rámci sledovania prehľadu odberných oprávnení informáciu o takejto FO.
V prípade, ak predaj obmedzeného množstva tovarov alebo predaj tovarov na prídel trvá viac ako
stanový dátum platnosti hromadného odberného preukazu, výdajňa na ďalšie obdobie na základe
ďalšej žiadosti zariadenia o vydanie nového hromadného odberného preukazu vydá nový
hromadný odberný preukaz, pričom pridelené číslo bude nové.
Zariadenie, na ktoré sa nevzťahuje mimoriadne regulačné opatrenie, prikladá k hromadnému
odbernému preukazu potrebné doklady o nákupe určených tovarov, ako je pokladničný blok
alebo faktúra. Zásobovateľ pre takéto zariadenie vedie evidenciu dodaných určených tovarov
a zariadenie vedie evidenciu o nákupe určených tovarov na účel následnej kontroly.
Zariadenie, na ktoré sa nevzťahuje mimoriadne regulačné opatrenie, zašle po skončení platnosti
vydaného hromadného odberného preukazu kópiu hromadného odberného preukazu spolu
s kópiami dokladov o nákupe príslušnej výdajni, ktorá hromadný odberný preukaz vydala.
Pri vydávaní náhradného hromadného odberného preukazu sa po jeho strate, odcudzení alebo po
zničení nový vydaný hromadný odberný preukaz označí červeným písmenom „N“ (náhradný),
označenie sa vykoná nestierateľným červeným perom a také isté označenie sa vykoná aj
v Prehľade vydaných hromadných odberných preukazov (HOP) podľa prílohy č. 19 v stĺpci
označenom „č. 10“. V Prehľade vydaných hromadných odberných preukazov (HOP) sa
stratený, poškodený, odcudzený alebo zničený hromadný odberný preukaz označí ako neplatný.
Tlač a dotlač odberných oprávnení
Tlač a dotlač nákupných preukazov, odberných preukazov a prídelových lístkov zabezpečuje MH
SR na základe požiadavky okresného úradu v sídle kraja. Distribúciu nákupných preukazov,
odberných preukazov alebo prídelových lístkov zabezpečuje MH SR pre okresné úrady
prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja. V období krízovej situácie, po vyhlásení
mimoriadnych regulačných opatrení na predaj obmedzeného množstva tovarov alebo na predaj
tovarov na prídel, okresný úrad zabezpečuje výdaj nákupných preukazov, odberných preukazov
alebo prídelových lístkov obciam na svojom území. Tlač alebo dotlač odberných preukazov
realizuje MH SR len v období krízovej situácie počas vyhlásenia mimoriadneho regulačného
opatrenia na predaj obmedzeného množstva tovarov s využitím odberného preukazu.
Tlač hromadných odberných preukazov realizuje obec prostredníctvom výdajne len v období
krízovej situácie počas vyhlásenia mimoriadneho regulačného opatrenia na predaj obmedzeného

množstva tovarov alebo na predaj tovarov na prídel, na žiadosť zariadenia podľa § 4 ods. 1
vyhlášky č. 473/2011 Z. z.
Činnosť po ukončení mimoriadnych regulačných opatrení
Nákupný preukaz, odberný preukaz alebo prídelový lístok s nepoužitými kupónmi sa vracajú po
ukončení mimoriadnych regulačných opatrení výdajni, ktorá odberné oprávnenie vydala. Výdajňa
urobí ich zosumarizovanie a odovzdá ich určenému zástupcovi obce. Obec zosumarizuje stav
vrátených odberných oprávnení a vrátené nákupné preukazy, odberné preukazy alebo prídelové
lístky s nepoužitými kupónmi vracia príslušnému okresnému úradu, ktorý následne informuje
okresný úrad v sídle kraja o stave vrátených odberných oprávnení. Okresný úrad v sídle kraja
informuje MH SR o konečnom stave vrátených nákupných preukazoch, odberných preukazoch
alebo prídelových lístkoch s nepoužitými kupónmi.
Evidencia podľa sa uchováva počas troch rokov od ukončenia trvania mimoriadnych regulačných
opatrení. Ak príde k zrušeniu určenej predajne pred uplynutím doby úschovy, evidencia sa uschová
u obce.
Evidenciu pre zariadenia vedie zariadenie, na ktoré sa nevzťahuje mimoriadne regulačné opatrenie aj
jeho zásobovateľ počas troch rokov od ukončenia trvania mimoriadnych regulačných opatrení.
Evidenciu 10 vedie obec počas troch rokov od ukončenia trvania mimoriadnych regulačných opatrení.
Ak príde k zrušeniu zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje mimoriadne regulačné opatrenie alebo jeho
zásobovateľa pred uplynutím doby úschovy, evidencia sa uschová u obce, ktorá prostredníctvom
príslušnej výdajne hromadný odberný preukaz vydala.
FO použité odberné oprávnenie odovzdá výdajni, ktorá mu ho vydala pri prevzatí nového
odberného oprávnenia.
V rámci prípravy spracovania prehľadov uvedených v prílohách je možné využiť program EPSIS,
ak sú v ňom dostupné.
Okresné úrady v sídle kraja, okresné úrady, obce, výdajne a určené predajne vzájomne spolupracujú
pri realizácii opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e) zákona č. 179/2011 Z. z.
a vyhláseného mimoriadneho regulačného opatrenia.
Nákupný preukaz, odberný preukaz alebo nevyčerpané kupóny prídelového lístka cudzinec
s oprávneným pobytom, ktorý opúšťa územie republiky v priebehu trvania mimoriadnych
regulačných opatrení, vráti výdajni, ktorá mu ich vydala.
V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia odberného oprávnenia alebo hromadného odberného
preukazu2) žiadateľ o vydanie nového odberného oprávnenia alebo hromadného odberného
preukazu musí predložiť čestné vyhlásenie, ktoré si výdajňa priloží k prehľadu vydaných odberných
oprávnení alebo hromadných odberných preukazov.
Splnomocnenie na prevzatie odberného oprávnenia3) si výdajňa priloží k prehľadu vydaných
odberných oprávnení.
Pravidlá a činnosť určenej predajne
Určenou predajňou je predajňa, ktorú vytypovala (vybrala) obec na predaj určených ŽDT a ktorá
je v období krízovej situácie určená ako subjekt hospodárskej mobilizácie (ďalej len „subjekt HM“)
podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhý bod zákona č. 179/2011 Z. z. na účel predaja určených ŽDT
obyvateľom na základe predloženia odberného oprávnenia alebo aj bez neho na základe
vyhláseného mimoriadneho regulačného opatrenia. Určenú predajňu určuje MH SR alebo okresný
úrad ako subjekt HM až v období krízovej situácie na realizáciu predaja určených ŽDT po
vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení (príloha č. 30, príloha č. 29). Určenou predajňou
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) § 3 ods. 6 a 7 a § 4 ods. 9 a 10 vyhlášky č. 473/2011 Z. z.
) § 3 ods. 8 vyhlášky č. 473/2011 Z. z.
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môže byť predajňa vo vlastníctve podnikateľa a táto bude vykonávať opatrenie HM podľa § 5 písm.
e) zákona č. 179/2011 Z. z.
V období krízovej situácie určí určenú predajňu ako subjekt HM písomným príkazom:
a) oprávnená osoba ministerstva hospodárstva (minister hospodárstva alebo ním poverená osoba)
(ďalej len „vedúci MH SR“) v prípade, ak ide o veľký obchodný subjekt vlastniaci
a prevádzkujúci väčší počet predajní,
b) oprávnená osoba okresného úradu (prednosta príslušného okresného úradu alebo ním poverená
osoba) (ďalej len „prednosta okresného úradu“) v prípade, ak sa sídlo vlastníka určenej predajne
nachádza na území jeho okresu (príloha č. 30).
Výber určenej predajne
Pri výbere predajne je potrebné zohľadniť:
a) či je zásobovaná ŽDT prostredníctvom distribučných spoločností,
b) či samostatne vyrába niektoré ŽDT, napr. prostredníctvom vlastných pekární,
c) akú kapacitu chladiacich zariadení má na skladovanie ŽDT, ktoré rýchlo podliehajú skaze, napr.
mäso, vajcia, maslo a pod.,
d) či má zabezpečenú vlastnú ochranu objektu (strážna služba, kamerový systém a pod.).
Tieto údaje predajňa na vyžiadanie (na základe žiadosti) poskytne príslušnej obci (príloha č.28). Tá
poskytnuté údaje zapracuje do špecifického aplikačného programu Jednotného informačného
systému hospodárskej mobilizácie s ochrannou známkou EPSIS® JISHM (ďalej len „program
EPSIS“), ak to tento umožňuje, alebo iným spôsobom (písomne, faxom, telefonicky alebo
elektronicky (e-mailom)) poskytne okresnému úradu a MH SR na ich vyžiadanie.
Údaje o dopravcoch ŽDT do určenej predajne poskytne predajňa na vyžiadanie písomne, faxom
alebo elektronicky (e-mailom) príslušnej obci, ktorá poskytnuté údaje zapracuje do programu
EPSIS, ak to tento umožňuje alebo iným spôsobom poskytne okresnému úradu a MH SR.
Obec priradí ku každej zriadenej výdajni jednu alebo viac určených predajní, v ktorých si
obyvatelia, patriaci k danej výdajni budú nakupovať určené ŽDT tak, aby sa zabránilo hromadnému
nakupovaniu určených ŽDT len v niektorých určených predajniach.
Vytypovanie (výber) určenej predajne a jej určovanie ako subjektu HM v krízovej
situácii po vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení
V stave bezpečnosti obec v rámci svojej územnej pôsobnosti vytypuje (vyberie) predajne na predaj
určených ŽDT.
Vytypovanie (výber) sa realizuje nasledovne:
a) Obec v rámci svojich možností vyberá také predajne, v ktorých sa zabezpečuje zásobovanie
hlavne základných potravín, ako mäso, chlieb, pečivo, zemiaky, ryža, mlieko, sušené mlieko,
vajcia, múka, tuky, maslo, cukor, soľ a pod.
b) Obec zapracuje údaje o vytypovanej (vybranej) predajni do programu EPSIS a tým sa stáva
určenou predajňou. Ku konkrétnej výdajni priraďuje obec určenú/é predajňu/ne. Na základe
priradenia bude možné podľa počtu obyvateľov patriacich k výdajni naplánovať aj výdaj
odberných oprávnení a potrebné druhy a množstvá ŽDT do príslušnej určenej predajne
v krízovej situácii.

Určovanie neurčenej predajne ako subjektu HM v krízovej situácii po vyhlásení
mimoriadnych regulačných opatrení
Prednosta okresného úradu alebo vedúci MH SR v krízovej situácii po nariadení opatrenia HM
podľa § 5 písm. e) zákona č. 179/2011 Z. z. pri nedostatku niektorých ŽDT určí písomným
príkazom určenú predajňu , ak táto bude prevádzkyschopná, ako subjekt HM podľa § 4 ods. 1
písm. d) druhý bod zákona č. 179/2011 Z. z. Ak určená predajňa nie je v krízovej situácii schopná
plniť svoju funkciu, ako subjekt HM sa určí iná predajňa, ktorá nebola vytypovaná (ďalej len
„nevytypovaná predajňa“). Prípadne sa k inej určenej predajni, ktorá je už určená ako subjekt HM,
priradí viac výdajní.
Určovanie určenej predajne alebo nevytypovanej predajne ako subjektu HM realizuje v krízovej
situácii prednosta okresného úradu alebo vedúci MH SR na základe údajov od obce nasledovne:
Okresný úrad alebo MH SR v programe EPSIS alebo iným spôsobom preverí, či nenastali od
určenia predajne zmeny, ktoré by bránili v jej určení ako subjektu HM. Ak zmeny nenastali,
prednosta okresného úradu alebo vedúci MH SR písomným príkazom (príloha č. 30)určí určenú
predajňu ako subjekt HM. Ak zmeny nastali, postupuje sa nasledovne.
Ak neboli v stave bezpečnosti vykonané postupy - obec v stave bezpečnosti predajňu nevytypovala
alebo nastali zmeny podľa vyššie uvedeného, postupuje sa nasledovne:
a) Obec požiada ešte nevytypovanú predajňu o poskytnutie potrebných údajov, napr. obchodný
názov a sídlo predajne, identifikačné číslo organizácie, príp. ďalšie údaje podľa § 7 ods. 10 a
§ 16 ods. 2 zákona č. 179/2011 Z. z. ( príloha č.28) Obec tieto údaje zapracuje do programu
EPSIS. Novú určenú predajňu priradí obec ku konkrétnej výdajni. Pôvodne určenú predajňu
obec z programu EPSIS vymaže aj s jej väzbami na výdajňu.
b)Prednosta príslušného okresného úradu alebo vedúci MH SR určí písomným príkazom
(príloha č.28) novú určenú predajňu ako subjekt HM podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhý bod
zákona č. 179/2011 Z. z.
c) Nová určená predajňa, ako subjekt HM, na základe písomného príkazu vykonáva opatrenie
HM podľa § 5 písm. e) zákona č. 179/2011 Z. z.
Činnosť určenej predajne
Predajňa na postihnutom území vykoná do 24 hodín od vyhlásenia mimoriadneho
regulačného opatrenia ( príloha. č. 29) inventúru určených životne dôležitých tovarov, ktoré sú v
jej priestoroch a výsledky inventúry, vrátane inventúrnych súpisov, bezodkladne predloží obci.
Obec vykoná analýzu výsledkov inventúr, ktorú najneskôr do desiatich hodín po ukončení
inventúry v predajniach predloží okresnému úradu. Súčasne predloží požiadavku na zásobovanie
určenými životne dôležitými tovarmi.
Okresný úrad vyhodnotí požiadavky obcí na zásobovanie určenými životne dôležitými tovarmi a
na základe zistenia zásobovacích možností stanoví, v akom rozsahu možno týmto požiadavkám
vyhovieť.
Určená predajňa umiestni do 24 hodín od vyhlásenia mimoriadnych regulačných opatrení na
viditeľnom mieste nariadenie na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e)
zákona a vyhlásenia mimoriadnych regulačných opatrení ( prílohy č. 29 a príloha č.30).
Určená predajňa do 48 hodín od určenia ako subjektu hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1
písm. d) druhý bod zákona č. 179/2011 Z. z. a vyhlásenia mimoriadnych regulačných opatrení na
viditeľnom mieste zverejní zoznam výdajní, ktoré sa k nej viažu a predáva určené tovary len FO, ktorá
predloží platné odberné oprávnenie z príslušnej výdajne.

Určená predajňa vedie evidenciu dodaných a predaných určených tovarov a prevzatých kupónov z
prídelových lístkov na účel následnej kontroly.
Zástupca určenej predajne vyznačí predané množstvo určeného tovaru v konkrétnom dni
v príslušných stĺpcoch nákupného preukazu. Opravy predaných množstiev určených tovarov
v nákupnom preukaze môže vyznačiť zástupca určenej predajne; chybný zápis sa musí prečiarknuť
tak, aby zostal čitateľný, a potom uviesť čitateľne nový údaj a tento potvrdiť podpisom zástupcu
určenej predajne a odtlačkom pečiatky určenej predajne.
Zástupca určenej predajne vyznačí druh predaného určeného tovaru, dátum predaja a pečiatku
určenej predajne v príslušných stĺpcoch odberného preukazu. Opravy o predaných určených tovarov
v odbernom preukaze môže vyznačiť zástupca určenej predajne; chybný zápis sa musí prečiarknuť
tak, aby zostal čitateľný, a potom uviesť čitateľne nový údaj a tento potvrdiť podpisom zástupcu
určenej predajne a odtlačkom pečiatky určenej predajne.
Zástupca určenej predajne odstrihne príslušný kupón predaného množstva určeného tovaru
z prídelového lístka a označí ho na druhej strane dátumom prevzatia.
Určenej predajni sa odporúča vyhradiť si na predaj určených tovarov a potvrdzovanie nákupného
preukazu, odberného preukazu alebo strihania kupónov z prídelových lístkov špeciálne na to určenú
pokladňu, resp. pokladne, kde sa budú účtovať FO len určené tovary.
Určená predajňa informuje okresný úrad alebo MH SR, ktoré mu vydalo príkaz na určenie ako subjektu
hospodárskej mobilizácie, ak nie je schopná realizovať predaj určených tovarov. O tejto skutočnosti
informuje aj obec.
Určená predajňa oznámi MH SR alebo okresnému úradu, ktorý ju určil ako subjekt hospodárskej
mobilizácie, ak má problémy so zásobovaním určených tovarov.
Určenej predajni sa podľa potreby upravuje čas a podmienky predaja určených životne dôležitých
tovarov.
Na kupón prídelového lístka s označením „X“ možno nakupovať určený životne dôležitý tovar.
Nákupný preukaz, odberný preukaz alebo prídelový lístok s nepoužitými kupónmi sa vracajú po
ukončení mimoriadnych regulačných opatrení výdajni, ktorá odberné oprávnenie vydala. Výdajňa
urobí ich zosumarizovanie a odovzdá ich určenému zástupcovi obce. Obec zosumarizuje stav
vrátených odberných oprávnení a vrátené nákupné preukazy, odberné preukazy alebo prídelové
lístky s nepoužitými kupónmi vracia príslušnému okresnému úradu, ktorý následne informuje
okresný úrad v sídle kraja o stave vrátených odberných oprávnení. Okresný úrad v sídle kraja
informuje MH SR o konečnom stave vrátených nákupných preukazoch, odberných preukazoch
alebo prídelových lístkoch s nepoužitými kupónmi.
Systém zabezpečenia zásobovania určených predajní určenými ŽDT v období krízovej
situácie
Zabezpečenie zásobovania určenými ŽDT a ich preprava od výrobcu alebo dodávateľa, zo skladu
alebo logistického centra priamo do určenej predajne bude v období krízovej situácie spravidla
realizované spôsobom, akým je zabezpečované už v stave bezpečnosti. Ak nie je možné použiť
rovnaký spôsob prepravy, pestovateľ rastlinných komodít, chovateľ hospodárskych zvierat na mäso
alebo spracovateľ rastlinných komodít alebo mäsa na konkrétne určené ŽDT požiada (elektronicky
(e-mailom), faxom alebo písomne) MPRV SR alebo príslušný okresný úrad o zabezpečenie
dopravcu ŽDT. Ak ide o logistické centrum, tak toto centrum požiada o zabezpečenie dopravcu
MH SR. MPRV SR alebo MH SR požiada (elektronicky (e-mailom), faxom alebo písomne)
príslušný okresný úrad, aby priamo určil podnikateľa, ktorý vlastní dopravné prostriedky vhodné na
prepravu ŽDT, ako subjekt HM na vykonávanie opatrenia HM podľa § 5 písm. b) zákona
č. 179/2011 Z. z.

S ohľadom na rozsah a intenzitu prepravy a zabezpečenia zásobovania určených ŽDT do určených
predajní je možné túto zabezpečovať aj uložením vecného plnenia alebo pracovnej povinnosti podľa
zákona č. 179/2011 Z. z.
Obec v rámci svojho územia už v stave bezpečnosti v rámci programu EPSIS, ak to tento umožňuje
alebo iným spôsobom sleduje dopravcov, ktorí disponujú dopravnými prostriedkami vhodnými na
prepravu ŽDT do určených predajní. Tieto informácie poskytuje okresnému úradu a MH SR
prostredníctvom programu EPSIS, alebo ak to tento program neumožňuje, tak poskytuje tieto
informácie na vyžiadanie okresnému úradu a MH SR iným spôsobom (písomne, faxom, telefonicky
alebo elektronicky (e-mailom)).
Systém zabezpečenia zásobovania zariadení, na ktoré sa nevzťahujú mimoriadne regulačné
opatrenia
V rámci zariadení, na ktoré sa nevzťahujú mimoriadne regulačné opatrenia podľa § 4 ods. 1
vyhlášky č. 473/2011 Z. z. na predaj obmedzeného množstva ŽDT alebo na predaj ŽDT na prídel sa
zásobovanie týchto zariadení určenými ŽDT a ich predaj zariadeniu vykonáva obvyklým spôsobom,
ako v stave bezpečnosti, ak to rozsah krízovej situácie umožňuje.
Obec už v stave bezpečnosti prostredníctvom programu EPSIS, ak to tento umožňuje alebo iným
spôsobom eviduje zariadenia vo svojom územnom obvode, na ktoré sa nevzťahujú mimoriadne
regulačné opatrenia podľa § 4 ods. 1 vyhlášky č. 473/2011 Z. z., ako aj informácie o ich
zásobovateľoch ŽDT. Tieto informácie poskytuje okresnému úradu a MH SR prostredníctvom
programu EPSIS, alebo ak to tento program neumožňuje, tak poskytuje tieto informácie na vyžiadanie
okresného úradu a MH SR iným spôsobom (písomne, faxom, telefonicky alebo elektronicky (emailom)).
Dopravca určených ŽDT sa určuje podľa potreby ako subjekt HM až v období krízovej situácie
podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhý bod zákona č. 179/2011 Z. z. na zabezpečenie vykonávania
opatrenia HM podľa § 5 písm. b) alebo písm. h) zákona č. 179/2011 Z. z. Dopravca určený na
zásobovanie určenými ŽDT zabezpečuje prepravu určených ŽDT priamo od výrobcu, zo skladu
alebo logistického centra do zariadenia, na ktoré sa nevzťahujú mimoriadne regulačné opatrenia
podľa § 4 ods. 1 vyhlášky č. 473/2011 Z. z.
V prípade rozhodnutia nadriadeného ústredného orgánu štátnej správy výrobca určených ŽDT,
ktorý bude určený ako subjekt HM, zabezpečí zásobovanie určených ŽDT do zariadení, na ktoré sa
nevzťahujú mimoriadne regulačné opatrenia podľa § 4 ods. 1 vyhlášky č. 473/2011 Z. z., priamo
a bude zodpovedať za to, aby prípadný dopravca, ktorý pre neho zabezpečuje prepravu ŽDT aj
v stave bezpečnosti, dodržiaval rozvoz do týchto zariadení.
Využitie štátnych hmotných rezerv v rámci systému zabezpečenia zásobovania ŽDT
V rámci zabezpečenia zásobovania určenými ŽDT je možné využiť podľa zákona č. 372/2012 Z. z.
aj zásoby ŠHR, ktoré sú poskytnuté podľa tohto zákona.
Rozlišujeme 2 typy zásob ŠHR:
a) Zásoby ŠHR potravinového charakteru v spotrebiteľskom balení a iné tovary. Tieto zásoby ŠHR
po ich poskytnutí vlastnými dopravnými prostriedkami prevezme ten, kto o ne požiadal. Ak
takéto nemá, je potrebné dopravu zabezpečiť v spolupráci s MDVRR SR. Na základe požiadavky
príslušného okresného úradu v sídle kraja MDVRR SR zabezpečí vývoz určených položiek ŠHR
určeným subjektom HM v pôsobnosti MDVRR SR alebo za týmto účelom určí vhodného
dopravcu ako subjekt HM. Finančné náklady na zabezpečenie dopravy zásob ŠHR na miesto
určenia znáša žiadateľ.
b)Zásoby ŠHR potravinového charakteru, ktoré nie sú skladované ako spotrebiteľsky balené tovary.
Tieto môžu byť poskytnuté až po ich spracovaní spracovateľom. SŠHR SR v spolupráci

s MDVRR SR zabezpečí prepravu takýchto zásob ŠHR spracovateľovi, ktorý ich manipuláciou
upraví do spotrebiteľského balenia a až následne si ich prevezme ten, kto o ne požiadal vlastnými
dopravnými prostriedkami. O finančných nákladoch spojených s uvoľnením zásob ŠHR a
spracovaním rozhodne vláda na základe návrhu predsedu SŠHR SR v rozhodnutí o uvoľnení
zásob ŠHR. Finančné náklady na zabezpečenie dopravy zásob ŠHR od spracovateľa na miesto
určenia znáša žiadateľ.
V prípade, že nedostatkovým tovarom sa stanú pohonné hmoty, tak spôsob uvoľňovania núdzových
zásob ropy a ropných výrobkov rieši zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných
výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo väzbe na
zákon č. 179/2011 Z. z.
Dopravcu na prepravu pohonných hmôt do pohotovostných čerpacích staníc alebo do terminálov určí
MH SR ako subjekt HM na vykonávanie opatrenia HM podľa § 5 písm. a c) zákona č. 179/2011 Z. z.,
pričom výdaj pohonných hmôt sa realizuje v súlade s Metodickým usmernením MH SR č. 2120/2011
– 1000/1020 na realizáciu opatrenia hospodárskej mobilizácie organizácia dodávok pohonných hmôt
podľa § 5 písm. a c) 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 z 20. decembra 2011.
Predaj pohonných hmôt môže byť obmedzený cez vyhlásené mimoriadne regulačné opatrenia.
Zabezpečenie ochrany zásobovania a predaja určených ŽDT
V rámci zabezpečenia systému zásobovania a predaja určených ŽDT je potrebné v určených
predajniach prijať opatrenia na zamedzenie rušenia verejného poriadku, zgrupovania obyvateľov,
rabovania, odcudzovania určených ŽDT počas ich prepravy do určených predajní ako aj ich
ochranu v rámci skladovania v určenej predajni, v skladoch alebo logistických centrách. Aj samotní
výrobcovia ŽDT si musia prijať opatrenia na zamedzenie odcudzovania určených ŽDT z vlastných
skladov.
Ak určená predajňa nemá na vlastnú ochranu sily a prostriedky, požiada obec o poskytnutie ochrany
obecnou políciou alebo o poskytnutie ochrany poriadkovými silami Policajného zboru, alebo
ozbrojenými silami podľa osobitného predpisu.
Obec môže navrhnúť dobrovoľného strážcu poriadku podľa osobitného predpisu, ktorý sa bude
podieľať na zabezpečení verejného poriadku v určenej predajni. Dobrovoľný strážca poriadku má
obmedzené právomoci podľa ustanovenia § 24 a 25 (krajná núdza a nutná obrana) trestného zákona
č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Evidencia dokladov
Evidencia všetkých dokladov sa uchováva v určenej predajni, vo výdajni OO i v "zariadení"
po dobu troch rokov od ukončenia trvania MRO. Ak príde k zrušeniu určenej predajne, alebo
"zariadenia" pred uplynutím tejto lehoty, evidencia sa uchová na obecnom úrade.
Doplňujúce usmernenie
V prípade potreby regulácie predaja iných tovarov, ktoré nie sú definované priamo v prídelovom
lístku alebo v nákupnom preukaze podľa vyhlášky č. 473/2011 Z. z., sa tieto určia nariadením vlády
alebo vyhláškou príslušného okresného úradu, na území ktorého je vyhlásený núdzový stav,
výnimočný stav, vojnový stav alebo vypovedaná vojna podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení
neskorších predpisov. Môže ísť o tovary nepotravinového charakteru, napr. ropné výrobky, sviečky,

batérie, tovary, ktoré sú nevyhnutné na zamedzenie alebo zníženie rizika vzniku epidémie,
pandémie alebo všeobecného ohrozenia zdravia, ako sú dezinfekčné prostriedky, vybrané druhy
liekov, čistiace a pracie prostriedky a pod.
Pri realizácii zásobovania určených predajní určenými ŽDT v krízovej situácii je potrebné zistiť, či
je určená predajňa schopná zabezpečiť predaj určených ŽDT podľa vyhlásených mimoriadnych
regulačných opatrení. Ak určená predajňa nie je schopná prevádzky, napr.
a)objekt určenej predajne je poškodený tak, že hrozí jeho zrútenie alebo je úplne zničený,
b)nie je možné zabezpečiť ochranu a poriadok pri predaji určených ŽDT,
c)v určenej predajni došlo k dlhodobému výpadku elektriny,
d)určená predajňa nie je schopná predávať určené ŽDT, ktoré je nutné skladovať v chlade, z dôvodu
nefunkčnosti chladiacich zariadení, nahlási to obci a tá to hlási príslušnému okresnému úradu
a MH SR elektronicky (prostredníctvom programu EPSIS alebo e-mailom), a ak to nie je možné,
tak to vykoná písomne, faxom alebo telefonicky.
Z pohľadu zabezpečenia prepravy určených ŽDT je dôležité poznať podmienky zásobovania
určenej predajne:
a)dovoz určených ŽDT je realizovaný od výrobcu ŽDT, resp. dodávateľa, ktorý môže byť určený
ako subjekt HM, prostredníctvom logistického centra do určenej predajne,
b)dovoz určených ŽDT je realizovaný od výrobcu ŽDT, resp. dodávateľa, ktorý môže byť určený
ako subjekt HM, do logistického centra, odtiaľ do skladu určenej predajne a následne do určenej
predajne,
c)dovoz určených ŽDT je realizovaný od výrobcu ŽDT, resp. dodávateľa, ktorý môže byť určený
ako subjekt HM, do skladu určenej predajne a následne do určenej predajne,
d)dovoz určených ŽDT je realizovaný od výrobcu ŽDT, resp. dodávateľa, ktorý môže byť určený
ako subjekt HM, priamo do určenej predajne.
Tieto informácie poskytne určená predajňa (písomne, faxom alebo elektronicky
(e-mailom)) obci a tá príslušnému okresnému úradu a MH SR prostredníctvom programu EPSIS
alebo iným dohodnutým spôsobom.
Skladovanie ŽDT si vyžaduje dodržanie určitých podmienok, aby bola zabezpečená ich
nezávadnosť a kvalita, ako je teplota vzduchu, vlhkosť vzduchu a spôsob uloženia a čistota
skladových priestorov. Skladovatelia a dopravcovia určených ŽDT zodpovedajú za to, aby určené
ŽDT boli v rámci kooperačného reťazca: výrobca ŽDT  dopravca ŽDT  určená predajňa,
doručené len predurčenému odberateľovi (konkrétnej určenej predajni).
Obce v stave bezpečnosti by mali vytypovať (vybrať) také predajne, ktoré v krízovej situácii budú
svojimi možnosťami schopné pokryť v rámci svojho územia predaj určených ŽDT pre všetkých
obyvateľov obce.
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Určené množstvá spotreby základných životne dôležitých tovarov nevyhnutných na
prežitie podľa jednotlivých vekových kategórií fyzických osôb
Vzor nákupného preukazu
Vzor odberného preukazu
Rozdelenie prídelových lístkov
Vzory prídelových lístkov
Prehľad vydaných prídelových lístkov ( PL)
Prehľad vydaných nákupných preukazov (NP)
Prehľad vydaných odberných preukazov (OP)
Vzory čestných prehlásení
Vzor splnomocnenia
Prehľad počtu obyvateľov v obci
Prehľad výdajní odberných oprávnení
Prehľad vydaných nákupných preukazov výdajniam odberných oprávnení
Prehľad vydaných odberných preukazov výdajniam odberných oprávnení
Prehľad vydaných prídelových lístkov výdajniam odberných oprávnení
Prehľad personálneho zabezpečenia výdajne odberných oprávnení obce
Vzor hromadného odberného preukazu
Žiadosť o vydanie hromadného odberného preukazu
Prehľad vydaných hromadných odberných preukazov
Dodatok k hromadnému odbernému preukazu
Menovacie dekréty členov obecnej komisie pre mimoriadne regulačné opatrenia
Odvolávací dekrét člena obecnej komisie pre mimoriadne regulačné opatrenia
Rozhodnutie obce o zriadení výdajne OO
Schéma predaja určených ŽDT obyvateľom
Schéma výdaja odberných oprávnení z výdajne obyvateľom a ich uplatnenia v
určených predajniach
Schéma systému zásobovania určených predajní určenými ŽDT
Harmonogram distribúcie OO
Vzor žiadosti obce o poskytnutie údajov o predajni
Vyhláška OÚ, ktorou sa nariaďuje vykonávanie opatrenia HM
Príkaz OÚ, ktorým sa určuje predajňa za subjekt HM
Poverenie na prevzatie odberných oprávnení
Poverenie na výdaj nákupných preukazov, odberných preukazov a prídelových lístkov
Príkaz na pracovnú povinnosť vydaný okresným úradom
Žiadosť obce na okresný úrad o vydanie príkazu na pracovnú povinnosť pre fyzickú
Osobu
Rozhodnutie o povinnosti obce zriadiť výdajňu odberných oprávnení

Príloha č.1
MOŽNÝ ZOZNAM URČENÝCH REGULOVANÝCH MNOŽSTIEV TOVAROV,
NA KTORÉ SA MÔŽE VZŤAHOVAŤ OBMEDZENIE PREDAJA
NA JEDEN NÁKUP JEDNÉHO NAKUPUJÚCEHO
Druh tovaru
Mäso a mastné výrobky
Vajcia
Maslo
Živočíšne tuky, masť
Rastlinné tuky
Mlieko
Pšeničná múka
Chlieb
Ryža
Strukoviny
Cestoviny
Zemiaky
Cukor
Čaj
Káva
Korenie
Soľ
Mäsová konzerva
Nemäsová konzerva
Balená pitná voda
Prací prostriedok

Možné
regulované
množstvo
1
10
0,125
0,25
1
1
2
250
1
0,5
0,5
2
1
1
1
1
1
2
1
3
1

Mj.

kg
kus
kg
kg
l
l
kg
g
kg
kg
kg
kg
kg
bal.
bal.
bal.
kg
kus
kus
l
bal.

Spresnenie max.
objemu tovaru

max. 200 g

max. 3 kg

Príloha č.2

_______________________________________
3)

Nákup v danom dni sa vyznačí množstvom (v gramoch, litroch, kusoch) v stĺpci nakúpeného určeného
životne dôležitého tovaru v príslušnom riadku podľa dátumu.

Príloha č.3
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Príloha č. 6

V Z O R

Pečiatka obce

PREHĽAD VYDANÝCH PRÍDELOVÝCH LÍSTKOV (PL)
TYPU A, D06, D1, D18
Výdajňa odberných oprávnení názov/sídlo (adresa) ................................................................... kód/číslo ........*
P. č./
č. PL

Priezvisko a meno
FO

Dátum
narodenia
FO

Č. dokladu
totožnosti FO

1

2

3

4

Trvalý/Oprávnený pobyt
Adresa FO
(ulica, číslo, PSČ, mesto/obec)

5

Typ
PL

6

Obdobie**
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

7

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Podpis FO pri
1. prevzatí PL

8

Poznámka

9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
* vyplní výdajňa v súlade s rozhodnutím okresného úradu na zriadenie výdajne
** podľa potreby sa postupne zaškrtne potrebný počet mesiacov
Legenda:
v stĺpci 1 pridelené poradové číslo je rovnaké s číslom PL,
v stĺpci 5 sa uvedie adresa trvalého pobytu, ak FO uplatňujúca si nárok na odber PL má trvalý pobyt v inej obci, alebo ak ide o FO, ktorá má prechodný pobyt, t.j. ide o cudzinca, ale je možné uviesť aj trvalé bydlisko FO,
v stĺpci 6 sa uvedie príslušný typ PL pre jednotlivé vekové kategórie „A, D06, D1, D18“,
v stĺpci 7 sa označí vydanie PL na ďalšie obdobie písmenom „V“ (vydané), „N“ (nevydané),
v stĺpci 8 držiteľ PL svojim podpisom potvrdí prevzatie a správnosť údajov,
v stĺpci 9 sa napríklad vyplní informácia, ak si FO prevzala PL v inej výdajni alebo ak sa FO zdržiava v zariadení, na ktoré sa nevzťahujú mimoriadne regulačné opatrenia, prípadne ak dôjde k strate, odcudzeniu alebo zničeniu PL, prípadne
meno a priezvisko preberajúceho PL, ak je iné, ako FO pre ktorú je PL určený, t.j. uvedie sa priezvisko a meno, ak osoba preberá PL za inú osobu (deti do 15 rokov, splnomocnenie na odber PL),
ďalšie listy „Prehľadu vydaných prídelových lístkov (PL)“ sa očíslujú bez použitia hlavičky.

Príloha č. 7

-------------------------------------

V Z O R

Pečiatka obce

PREHĽAD VYDANÝCH NÁKUPNÝCH PREUKAZOV (NP)
Výdajňa odberných oprávnení názov/sídlo (adresa) ......................................................................... kód/číslo ........*
P. č./
č. NP

1

Počet
Priezvisko a meno
príslušníkov
FO
domácnosti

2

3

Dátum
narodenia
FO

Č. dokladu
totožnosti FO

4

5

Trvalý/Oprávnený pobyt
Adresa FO
(ulica, číslo, PSČ, mesto/obec)

6

Obdobie**
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

7

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Podpis FO pri
1. prevzatí NP

Poznámka

8

9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
* vyplní výdajňa v súlade s rozhodnutím okresného úradu na zriadenie výdajne
** podľa potreby sa postupne zaškrtne potrebný počet mesiacov
Legenda:
v stĺpci 1 pridelené poradové číslo je rovnaké s číslom NP,
v stĺpci 3 sa uvedie počet príslušníkov domácnosti, ktorí sú zapísaní do zoznamu NP,
v stĺpci 6 sa uvedie adresa trvalého pobytu, ak FO uplatňujúca si nárok na odber NP má trvalý pobyt v inej obci, alebo ak ide o FO, ktorá má prechodný pobyt, t.j. ide o cudzinca, ale je možné uviesť aj trvalé bydlisko FO,
v stĺpci 7 sa označí vydanie NP na ďalšie obdobie písmenom „V“ (vydané), „N“ (nevydané),
v stĺpci 8 držiteľ NP svojim podpisom potvrdí prevzatie a správnosť údajov,
v stĺpci 9 sa napríklad vyplní informácia, ak si FO prevzala NP v inej výdajni alebo ak sa FO zdržiava v zariadení, na ktoré sa nevzťahujú mimoriadne regulačné opatrenia, prípadne ak dôjde k strate, odcudzeniu alebo zničeniu NP, prípadne
meno a priezvisko preberajúceho NP, ak je iné, ako FO pre ktorú je NP určený,
ďalšie listy „Prehľadu vydaných nákupných preukazov (NP)“ sa očíslujú bez použitia hlavičky.

Príloha č. 8

-------------------------------------

V Z O R

Pečiatka obce

PREHĽAD VYDANÝCH ODBERNÝCH PREUKAZOV (OP)
Výdajňa odberných oprávnení názov/sídlo (adresa) ......................................................................... kód/číslo ........*
P. č./
č. OP

1

FO
Priezvisko a meno
nemá
FO
18 r.

2

3

Dátum
narodenia
FO

Č. dokladu
totožnosti FO

4

5

Trvalý/Oprávnený pobyt
Adresa FO
(ulica, číslo, PSČ, mesto/obec)

6

Obdobie**
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

7

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Podpis FO pri
1. prevzatí OP

Poznámka

8

9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
plní výdajňa v súlade s rozhodnutím okresného úradu na zriadenie výdajne
** podľa potreby sa zaškrtne potrebný počet mesiacov a pod tým sa uvedie konkrétny týždeň
Legenda:
v stĺpci 1 pridelené poradové číslo je rovnaké s číslom OP,
v stĺpci 3 sa označí, ak FO nemá ešte 18 rokov, ale je plnoletá,
v stĺpci 6 sa uvedie adresa trvalého pobytu, ak FO uplatňujúca si nárok na odber OP má trvalý pobyt v inej obci, alebo ak ide o FO, ktorá má prechodný pobyt, t.j. ide o cudzinca, ale je možné uviesť aj trvalé bydlisko FO,
v stĺpci 7 sa označí vydanie OP na ďalšie obdobie písmenom „V“ (vydané), „N“ (nevydané),
v stĺpci 8 držiteľ OP svojim podpisom potvrdí prevzatie a správnosť údajov,
v stĺpci 9 sa napríklad vyplní informácia, ak si FO prevzala OP v inej výdajni alebo ak sa FO zdržiava v zariadení, na ktoré sa nevzťahujú mimoriadne regulačné opatrenia, prípadne ak dôjde k strate, odcudzeniu alebo zničeniu OP, prípadne
meno a priezvisko preberajúceho OP, ak je iné, ako FO pre ktorú je OP určený,
ďalšie listy „Prehľadu vydaných odberných preukazov (OP)“ sa očíslujú bez použitia hlavičky.

Príloha č.9

Príloha č.10

Príloha č. 11

V Z O R

Prehľad počtu obyvateľov v kraji (v okrese alebo v obci)*

P. č.

Názov/sídlo
Okres (obec, VOO)

Celkový
počet
obyvateľov
(FO)

Potrebný počet
nákupných preukazov
(NP)
Počet FO
FO do 15
rokov

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

C e l k o m:
* a) okresný úrad v sídle kraja vedie prehľad po okresoch
b) okresný úrad vedie prehľad po obciach
c) obec/mesto, resp. mestská časť vedie prehľad po výdajniach odberných oprávnení

Počet NP
FO nad 15
rokov

Potrebný počet
odberných
preukazov (OP)
FO nad 18 rokov,
alebo ktoré uzatvorili
manželstvo

Potrebný počet prídelových lístkov (PL)
Poznámka

Počet osôb podľa vekových kategórií

A

D 06

D1

D 18

Počet PL

Príloha č. 12

V Z O R

Názov: Mestský (Obecný) úrad v ........................................................
Adresa úradu: ..............................................................................................................
PREHĽAD VÝDAJNÍ ODBERNÝCH OPRÁVNENÍ (VOO)

P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kód/Číslo
VOO

Názov VOO

Adresa/sídlo (miesto určenia)
(ulica, číslo, PSČ, obec/mesto)

Kontakt na VOO
e-mail

Telefón/mobil

Počet osôb
VOO

Poznámka

Príloha č. 13

V Z O R

Názov: Mestský (Obecný) úrad v ........................................................
Adresa úradu: ..............................................................................................................
PREHĽAD VYDANÝCH NÁKUPNÝCH PREUKAZOV (NP)
VÝDAJNIAM ODBERNÝCH OPRÁVNENÍ (VOO)
na obdobie od ..................... do ..................
P. č.

Kód/Číslo
VOO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Celkom

Počet ks
vydaných
NP

Preberajúci z VOO
Priezvisko a meno

Č. dokladu
totožnosti

Dátum
Podpis

Príloha č. 14

V Z O R

Názov: Mestský (Obecný) úrad v ........................................................
Adresa úradu: ..............................................................................................................
PREHĽAD VYDANÝCH ODBERNÝCH PREUKAZOV (OP)
VÝDAJNIAM ODBERNÝCH OPRÁVNENÍ (VOO)
na obdobie od ..................... do ..................
P. č.

Kód/Číslo
VOO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Celkom

Počet ks
vydaných
OP

Preberajúci z VOO
Priezvisko a meno

Č. dokladu
totožnosti

Dátum
Podpis

Príloha č. 15

V Z O R
Názov: Mestský (Obecný) úrad v ........................................................
Adresa úradu: ..............................................................................................................
PREHĽAD VYDANÝCH PRÍDELOVÝCH LÍSTKOV (PL)
VÝDAJNIAM ODBERNÝCH OPRÁVNENÍ (VOO)
na obdobie od ....................... do ........................
P. č.

Kód/Číslo
VOO

1.

2.

3.

4.

5.

Celkom

Počet ks vydaných PL
A

D06

D1

Preberajúci z VOO
D18

Priezvisko a meno

Č. dokladu totožnosti

Dátum
Podpis

Príloha č. 16

------------------------------------Pečiatka obce

V Z OR
PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE VÝDAJNE ODBERNÝCH OPRÁVNENÍ (VOO) OBCE
názov/sídlo (adresa) ....................................... kód/číslo .............*

P. č.

Priezvisko a meno osoby
VOO

Názov ORG
(bežné pracovisko osoby)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
* vyplní výdajňa v súlade s rozhodnutím okresného úradu na zriadenie výdajne

Trvalé bydlisko – adresa
(ulica, číslo, PSČ, obec/mesto)

Kontakt na osobu
e-mail

mobil

telefón

Príloha č.17

Príloha č.18

-------------------------------------

Príloha č. 19

V Z O R

Pečiatka obce

PREHĽAD VYDANÝCH HROMADNÝCH ODBERNÝCH PREUKAZOV (HOP)
Výdajňa odberných oprávnení názov/sídlo (adresa) ......................................................................... kód/číslo ........*
P. č.

Číslo
žiadosti

Názov zásobovateľa
IČO

Počet FO
umiestnených
v zariadení

Priezvisko a meno

Č. dokladu
totožnosti

Trvalý pobyt - Adresa
(ulica, číslo, PSČ, mesto/obec)

Podpis

3

4

5

6

4

8

9

Číslo HOP

1
1.

2

FO, ktorá prevzala HOP

Názov zariadenia
IČO

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
* vyplní výdajňa v súlade s rozhodnutím okresného úradu na zriadenie výdajne
Legenda:
v stĺpci 1 pridelené poradové číslo môže byť rovnaké s číslom HOP alebo si výdajňa stanoví vlastné číslovanie, ktoré sa uvádza potom v stĺpci 2,
v stĺpci 8 sa uvedie adresa trvalého pobytu, ak FO uplatňujúca si nárok na odber HOP má trvalý pobyt v inej obci, ale je možné uviesť aj trvalé bydlisko FO,
v stĺpci 9 držiteľ HOP svojim podpisom potvrdí prevzatie a správnosť údajov,
v stĺpci 10 sa napríklad vyplní informácia, ak dôjde k strate, odcudzeniu alebo zničeniu HOP,
ďalšie listy „Prehľadu vydaných hromadných odberných preukazov (HOP)“ sa očíslujú bez použitia hlavičky.

Poznámka

10

Príloha č. 20

V Z O R
DODATOK č. .....
K HROMADNÉMU ODBERNÉMU PREUKAZU
na určené životne dôležité tovary
vydaný podľa § 4 ods. 6 vyhlášky č. 473/2011 Z. z.

Číslo hromadného odberného preukazu:
Dátum vystavenia preukazu:
Dátum vystavenia dodatku k preukazu:
Platnosť dodatku k preukazu

od

do

1. Výdajňa odberných oprávnení, ktorá vydáva tento preukaz zariadeniu, na ktoré sa vzťahuje § 4
ods. 1 vyhlášky č. 473/2011 Z. z. (ďalej len „zariadenie“), uvedenému v druhom bode tohto preukazu:
Výdajňa odberných oprávnení:
Kód/Číslo:
Adresa/Sídlo:
........................
..............................................................................................
Názov obecného/mestského úradu: ....................................
Identifikačné číslo organizácie - obecného/mestského úradu (IČO):
................................................
Adresa obecného/mestského úradu (ulica, číslo domu, PSČ, mesto/obec):
.........................................................................................................................................................................
Vyjadrenie:
Tento dodatok sa vydáva za účelom zmien vo vydanom hromadnom odbernom preukaze, ktoré sa týkajú zmien
v mennom zozname fyzických osôb, za ktoré má zariadenie právo nakupovať určené životne dôležite tovary/zmien
týkajúcich sa zásobovateľa.*)
Odtlačok
okrúhlej
pečiatky

Meno, priezvisko starostu/primátora obce/mesta:
........................................................................

Podpis a pečiatka: ..............................................
Dátum: ..........................
*

)

Nehodiace sa prečiarknite a požadované podčiarknite.

2. Zariadenie:**)
Názov zariadenia, na ktoré sa vzťahuje výnimka:
........................................................................................................................................................................
Identifikačné číslo zariadenia (IČO):
................................................
Adresa zariadenia (ulica, číslo domu, PSČ, mesto/obec):
.........................................................................................................................................................................
Nový počet fyzických osôb, pre ktoré zariadenie zabezpečuje nákup určených životne dôležitých ..........
tovarov:
Nový menný zoznam fyzických osôb, za ktoré má zariadenie právo nakupovať určené životne dôležite
tovary prostredníctvom tohto dodatku k vydanému preukazu, ktorý nahrádza zoznam uvedený vo vydanom
hromadnom odbernom preukaze:
P. č.
Informácie o fyzických osobách, za ktoré má zariadenie právo
nakupovať určené životne dôležité tovary
Meno a priezvisko
fyzickej osoby

Adresa trvalého pobytu***)
(ulica, číslo domu, PSČ, mesto/obec)

Rodné číslo

Poznámka

1.
2.
3.
4.
n.

Vyhlásenie zariadenia:
Svojím podpisom potvrdzujem, že zariadenie nakúpi a prevezme určené životne dôležité tovary, ktoré sú uvedené
v priloženom zozname vydaného hromadného preukazu od zásobovateľa uvedeného v treťom bode vydaného hromadného
odberného preukazu/v treťom bode tohto dodatku k vydanému hromadnému odbernému preukazu****) v potrebnom množstve
na zabezpečenie nevyhnutného stravovania uvedených fyzických osôb, ktoré sú umiestnené v zariadení.

Meno, priezvisko poverenej fyzickej osoby, ktorá prevzala preukaz:
........................................................................
Podpis a pečiatka: ..............................................
Dátum: ..........................
**

Celý bod 2 vypĺňajte, len ak prichádza k zmene menného zoznamu fyzických osôb oproti zoznamu uvedenému vo vydanom hromadnom
odbernom preukaze. Ak nedochádza k zmene, tak celú túto časť nevypĺňate a prečiarknete ju šikmo smerom zľava doprava.
U cudzinca oprávnený pobyt.

)

***

)

****

) Nehodiace sa prečiarknite a požadované podčiarknite.

3. Zásobovateľ:*****)
Názov nového zásobovateľa, ktorý dodáva určené životne dôležité tovary zariadeniu uvedenému v druhom
bode tohto dodatku k preukazu:
.......................................................................................................................................................................
Identifikačné číslo organizácie - zásobovateľa (IČO):
...........................................
Adresa zásobovateľa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto/obec):
.......................................................................................................................................................................
Vyhlásenie zásobovateľa:
Svojím podpisom potvrdzujem, že zásobovateľ dodá určené životne dôležité tovary, ktoré sú uvedené v zozname
uvedenom vo vydanom hromadnom odbernom preukaze zariadeniu uvedenému v druhom bode tohto dodatku
k vydanému hromadnému odbernému preukazu.

Meno, priezvisko poverenej fyzickej osoby:
................................................................
Podpis a pečiatka: ..............................................
Dátum: ..........................
*****

) Celý bod 3 vypĺňajte, len ak prichádza k zmene zásobovateľa oproti údaju uvedenému vo vydanom hromadnom odbernom preukaze. Ak
nedochádza k zmene, tak celú túto časť nevypĺňate a prečiarknete ju šikmo smerom zľava doprava.

Meno, priezvisko starostu/primátora obce/mesta:
........................................................................

Odtlačok
okrúhlej
pečiatky

Podpis a pečiatka: ..............................................
Dátum: ..........................

Príloha č.21

OBECNÝ ÚRAD ...................................
.......................................................................................
________________________________________________________________________________
Č. p.: .............................

V ................................, dňa ................

MENOVACÍ

DEKRÉT

V zmysle zákona NR SR č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácií 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 a Vyhlášky MH SR č. 473/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím
mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach v znení neskorších predpisov plní
obecný úrad v rámci úloh v oblasti hospodárskej mobilizácie aj úlohy spojené s mimoriadnymi
regulačnými opatreniami.
Na základe čl. 9 ods. 16 Metodického pokynu MH SR č. 2/2016 na spracovania podkladov
využiteľných okresnými úradmi v sídle kraja, okresnými úradmi a obcami a na popis činností
vykonávaných okresnými úradmi v sídle kraja, okresnými úradmi a obcami a určenými
predajňami pri organizácii predaja životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych
regulačných opatrení počas krízovej situácie si Obecný úrad v ...................... zriaďuje Obecnú
komisiu pre mimoriadne regulačné opatrenia.
Na základe uvedeného m e n u j e m :

..................................................
za vedúceho( člena) Obecnej komisie pre mimoriadne regulačné opatrenia.

............................................
meno starostu
starosta obce
______________________________________________________________________________
S menovaním do hore uvedenej funkcie súhlasím a potvrdzujem prebratie kópie dekrétu.
V ............................dňa:.........................
...................................
podpis

Príloha č.22

OBECNÝ ÚRAD ...................................
.......................................................................................
________________________________________________________________________________
Č. p.: .............................

V ................................, dňa ................

ODVOLÁVACÍ

DEKRÉT

V zmysle zákona NR SR č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácií 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 a Vyhlášky MH SR č. 473/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím
mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach v znení neskorších predpisov plní
obecný úrad v rámci úloh v oblasti hospodárskej mobilizácie aj úlohy spojené s mimoriadnymi
regulačnými opatreniami.
Na základe čl. 9 ods. 16 Metodického pokynu MH SR č. 2/2016 na spracovania podkladov
využiteľných okresnými úradmi v sídle kraja, okresnými úradmi a obcami a na popis činností
vykonávaných okresnými úradmi v sídle kraja, okresnými úradmi a obcami a určenými
predajňami pri organizácii predaja životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych
regulačných opatrení počas krízovej situácie si Obecný úrad v ...................... zriaďuje Obecnú
komisiu pre mimoriadne regulačné opatrenia.

Na základe uvedeného o d v o l á v a m:

.............................................
(meno, priezvisko)
z funkcie vedúceho (člena) Obecnej komisie pre mimoriadne regulačné opatrenia.

........................................
meno starostu
starosta obce
______________________________________________________________________________
Prevzal:
dňa:
podpis:

Príloha č.23

OBEC ............................................
.................................................................................
_________________________________________________________________________
Č. p.: ....................................

Dňa: .................

Vec: Zriadenie výdajne odberných oprávnení – oznámenie
Obecný úrad .................................. na základe Rozhodnutia o zriadení výdajne odberných oprávnení vydaného
Obvodným úradom ......................., odborom ........................................., pod č. p.: .................................. dňa
............................... podľa ustanovenia § 18, ods. 2, písm. b) zákona NR SR 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
zriadil
Výdajňu odberných oprávnení č. ................, Rozhodnutie č. ...........................
- Zriaďovateľ:

Obec ..........................
..................................................(.adresa OcÚ)

- Adresa výdajne

......................................
....................................................................

- Dátum zriadenia

...................................................

- Priezvisko, meno, adresa,
zamestnávateľ adresa, tel. spojenie
vedúceho výdajne

..........................................................
bytom: ...........................................
zamestnávateľ: ...........................................
tel.: ................................................

- Zoznam členov výdajne odberných
oprávnení – priezvisko, meno, adresa,
zamestnávateľ, tel spojenie

...........................................................
bytom : ..........................................................
zamestnávateľ: ....................................................
tel: .......................................
..............................................
bytom: .......................................................
zamestnávateľ: ..............................................
tel.: ...............................................

- Materiálne a priestorové podmienky
pre činnosť zabezpečuje
.

starosta obce: ..................................

______________
starosta obce

Príloha č.24

Príloha č.25

Príloha č.26

Príloha č.27

Harmonogram výdaja odberných oprávnení a distribúcie
nákupných preukazov a prídelových lístkov na obce v územnom obvode Okresného úradu
Topoľčany
PD - čas
MD - čas
P. č.
Obec
Čas
plánovaný
plánovaný
Poznámka
výberu
od času vyhl. od času vyhl.
MRO
MRO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Ardanovce
Belince
Biskupová
Blesovce
Bojná
Čeľadince
Čermany
Dvorany n/Nitrou
Hajná Nová Ves
Horné Chlebany
Horné Obdokovce
Horné Štitáre
Hrušovany
Chrabrany
Jacovce
Kamanová
Koniarovce
Kovarce
Krnča
Krtovce
Krušovce
Kuzmice
Lipovník
Ludanice
Lužany
Malé Ripňany
Nemčice
Nemečky
Nitrianska Blatnica
Nitrianska Streda
Norovce
Oponice
Orešany
Podhradie
Prašice
Práznovce
Preseľany
Radošina
Rajčany
Solčany
Solčianky
Súlovce
Svrbice
Šalgovce

04-05
02-03
04-05
04-05
02-03
02-03
04-05
02-03
04-05
04-05
04-05
04-05
03-04
02-03
02-03
02-03
04-05
03-04
03-04
03-04
02-03
02-03
03-04
02-03
04-05
03-04
02-03
03-04
03-04
02-03
04-05
04-05
04-05
04-05
04-05
02-03
04-05
04-05
03-04
02-03
04-05
04-05
04-05
04-05

06-07
04-05
06-07
06-07
04-05
04-05
06-07
04-05
06-07
06-07
06-07
06-07
05-06
04-05
04-05
04-05
06-07
05-06
05-06
05-06
04-05
04-05
05-06
04-05
06-07
05-06
04-05
05-06
05-06
04-05
06-07
06-07
06-07
06-07
06-07
04-05
06-07
06-07
05-06
04-05
06-07
06-07
06-07
06-07

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Tesáre
Topoľčany
Tovarníky
Tvrdomestice
Urmince
Veľké Dvorany
Veľké Ripňany
Velušovce
Vozokany
Závada

04-05
02-03
02-03
04-05
02-03
03-04
04-05
04-05
04-05
04-05

06-07
04-05
04-05
06-07
04-05
05-06
06-07
06-07
06-07
06-07

Vybrať si podľa harmonogramu na podmienky svojej obce.
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Príloha č.28

OBEC .......................
9xx xx ........................ (adresa sídla)
______________________________________________________________________


adresa predajne


Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo


Vybavuje/Linka

uviesť názov obce
uviesť dátum

Vec
Oznámenie
V zmysle 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 a vyhlášky MH SR č. 473/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne
dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení
a o odberných oprávneniach bola Vaša
predajňa vytypovaná ako určená predajňa na obdobie krízovej situácie
(na realizáciu predaja určených životne dôležitých tovarov (ďalej len „ŽDT“)
po vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení).
V prípade potreby v období krízovej situácie bude Vaša predajňa určená písomným príkazom ako
subjekt hospodárskej mobilizácie a bude musieť realizovať v rámci svojej činnosti postupy, ktoré sú
uvedené v Metodickom usmernení pre činnosť určenej predajne v období krízovej situácie.
V súvislosti s hore uvedeným Vás žiadam o poskytnutie nasledovných údajov:
1. obchodný názov a sídlo predajne, IČO predajne, adresa predajne, kontaktné údaje,
2. či je predajňa zásobovaná ŽDT prostredníctvom distribučných spoločností,
3. či predajňa samostatne vyrába niektoré ŽDT (napr. vlastná pekáreň),
4. aká je kapacita chladiacich zariadení na skladovanie ŽDT, ktoré rýchlo podliehajú skaze (napr. mäso,
vajcia, maslo),
5. či má predajňa zabezpečenú vlastnú ochranu objektu (napr. strážna služba, kamerový systém a pod.).
Predmetné údaje – vyplnenú tabuľku, viď. príloha č. 1, zašlite obratom na adresu obecného úradu.
V prípade potreby je možné vykonať konzultáciu u p. ........................, č. tel. ...........................
S pozdravom
meno, priezvisko
starosta obce

PREHĽADOVÉ ÚDAJE
Predajňa: ....................................................

1.

Obchodný názov predajne

2.

Sídlo predajne

3.

IČO predajne

4.

Adresa predajne

5.

Kontaktné údaje:
(číslo: telefónna pevná linka, mobil, fax, email)

6.

Zásobovanie predajne prostredníctvom
distribučných spoločností
(ak áno, uviesť názov distribučnej spoločnosti)
Samostatná výroba predajne
(napr. vlastná pekáreň)

7.

8.

9.

Kapacita chladiacich zariadení na skladovanie
potravín a tovarov, ktoré rýchlo podliehajú skaze
(napr. mäso, vajcia, maslo)
Zabezpečenie vlastnej ochrany objektu predajne
(napr. strážna služba, kamerový systém)

Poznámka:

prípadne uviesť iné údaje o predajni

Príloha č.29
VZOR
VYHLÁŠKA
Okresného úradu v ..................... (uveďte názov okresného úradu)
z ......................, (uveďte dátum vydania vyhlášky)
ktorou sa nariaďuje vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa zákona č. 179/2011 Z. z.
Okresný úrad v ......................... (uveďte názov okresného úradu) podľa § 7 ods. 5 alebo 7i) a § 16 ods. 3 písm. c)
zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii 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 v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 179/2011 Z. z.“) a na základe vyhlásenia núdzového stavu/výnimočného stavu/vojnového
stavu/vypovedania vojnyii) podľa Čl. 2/Čl. 3/Čl. 4/Čl. 5iii) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, ktoré bolo
vyhlásené/ktorá bola vypovedaná (vyberte text) nariadením vlády Slovenskej republiky č. ............ zo dňa ..............
(uveďte číslo a dátum nariadenia) na zmiernenie následkov krízovej situácie ustanovuje:
§1
(1) Podľa ustanovenia § 7 ods. .... (uveďte „ods. 5“ alebo „ods. 7“ zákona č. 179/2011 Z. z. v závislosti od
toho, pre ktorý krízový stav sa opatrenie hospodárskej mobilizácie nariaďuje) zákona č. 179/2011 Z. z. sa na území
Okresného úradu .............................. (uveďte názov okresného úradu) nariaďuje vykonávanie opatrenia hospodárskej
mobilizácie „organizácia dodávok životne dôležitých tovarov a ich predaj s využitím mimoriadnych regulačných
opatrení“ podľa § 5 písm. e) zákona č. 179/2011 Z. z.
(2) V rámci vykonávania opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e) zákona č. 179/2011 Z. z.
a podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 473/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a
o odberných oprávneniach v znení vyhlášky č. 172/2016 Z. z. Okresný úrad ......................... (uveďte názov okresného
úradu) vyhlasuje na vymedzenom území Okresného úradu ............................... (uveďte názov okresného úradu)
mimoriadne regulačné opatrenia:
a) predaj životne dôležitých tovarov na prídel,
b) cenová stabilita.
(3) Všetkým predajniam na vymedzenom území Okresného radu ......................... (uveďte názov okresného
úradu) sa nariaďuje vykonať mimoriadnu inventarizáciu životne dôležitého tovaru, ktorým je chlieb.
§2
(1) V územnom obvode Okresného úradu ............................. (uveďte názov okresného úradu) budú prídelové
lístky obyvateľom vydané vo výdajni odberných oprávnení nasledovne:
a) v obci/meste .......... (uveďte názov obce/mesta) vo výdajni odberných oprávnení ..................... (uveďte adresu
výdajne odberných oprávnení, napr.: „č. 1 na ZŠ Komenského č. 5, Nitra“, a prípadne uveďte pre ktoré ulice bude
výdajňa odberných oprávnení zabezpečovať výdaj odberných oprávnení),
b) v obci/meste .......... (uveďte názov obce/mesta) vo výdajni odberných oprávnení ..................... (uveďte adresu
výdajne odberných oprávnení, napr.: „č. 65 na ZŠ Nitrianska č. 34, Nitra“, a prípadne uveďte pre ktoré ulice
bude výdajňa odberných oprávnení zabezpečovať výdaj odberných oprávnení),
pričom dotknuté mestá a obce zabezpečia informovanie obyvateľov zdržiavajúcich sa na území obce/mesta
o konkrétnom mieste výdaja odberných oprávnení.
Poznámka k spracovaniu: Podľa potreby doplňte ďalšie obce a mestá. Spracovateľ vyhlášky uváži, či je potrebné vo
vyhláške vymenovávať jednotlivé výdajne odberných oprávnení.
Prípadne použite namiesto textu údaje z programu EPSIS v tabuľkovej podobe nasledovne:

P. č.
1.

Kód/Číslo
VOO

Názov VOO

Adresa/sídlo (miesto určenia)
(ulica, číslo, PSČ, obec/mesto)

P. č.

Kód/Číslo
VOO

Adresa/sídlo (miesto určenia)
(ulica, číslo, PSČ, obec/mesto)

Názov VOO

2.
(2)
V rámci predaja životne dôležitých tovarov na prídel sa obmedzenie vzťahuje na chlieb všeobecne a
nerozlišuje sa druh chleba. Obyvateľ na vymedzenom území má právo nakúpiť chlieb rôzneho druhu v určených
predajniach, ktoré sú určené ako subjekt hospodárskej mobilizácie, v množstvách podľa vekových kategórií na 1 deň
nasledovne:

Druh výrobku

Chlieb

Vekové kategórie obyvateľov a minimálne množstvo spotreby základných tovarov nevyhnutých
na prežitie na jedného obyvateľa na deň
Deti
Dojčatá
Deti
Dospelí nad 18
Typ
do 6 mesiacov
od 6 do 12
od 1 do 18 rokov
rokov
prídelového
mesiacov
lístka
D 06
D1
D 18
A
M. j.
g
–
–
100
118

Poznámka k spracovaniu: Podľa hmotnosti chleba sa bude odpočítavať, ak by sa použil namiesto prídelového lístka
nákupný preukaz, v nákupnom preukaze konkrétne množstvo zakúpeného chleba, t.j. ak má chlieb väčšiu hmotnosť, ako
je uvedené v tabuľke, zaeviduje sa zakúpenie chleba do viacerých dní, napr. ak si dospelá osoba kúpi chlieb
s hmotnosťou 500 g, zaeviduje sa mu nákup chleba do 4 dní z konkrétneho mesiaca. Ak je potrebné vymenovať viac
tovarov a prípadne uviesť ešte ďalšie podrobnosti o obmedzeniach, je možné to uviesť v prílohe vyhlášky alebo doplniť
do tabuľky. Tabuľka môže byť vložená ako príloha k vyhláške.
(3)
V rámci cenovej stability nesmie cena chleba prekročiť cenu priemernej ceny chleba v určenej predajni
počas 30 dní predchádzajúcich dňu od vyhlásenia núdzového stavu/výnimočného stavu/vojnového stavu/vypovedaní
vojny.2)
(4)
Obyvateľ má právo nakúpiť chlieb na prídelový lístok vo vybraných určených predajniach podľa
príslušnosti ku konkrétnej výdajni odberných oprávnení. Každá výdajňa odberných oprávnení má na viditeľnom mieste
vyvesený zoznam určených predajní, kde je umožnené obyvateľom po predložení prídelového lístka, vydaným
konkrétnou výdajňou odberných oprávnení, nakúpiť chlieb v obmedzenom množstve za cenu priemernej ceny chleba
v určenej predajni počas 30 dní predchádzajúcich dňu od vyhlásenia núdzového stavu/výnimočného stavu/vojnového
stavu/vypovedaní vojny.2)
Poznámka k spracovaniu: Text je potrebné prispôsobiť konkrétnej krízovej situácii a vyhláseným mimoriadnym
regulačným opatreniam a určeným životne dôležitým tovarom.
§3
Podriadiť sa vyhláseným mimoriadnym regulačným opatreniam je povinný každý podľa § 19 ods. 7 písm. b),
§ 20 ods. 1 písm. c) a § 22 ods. 1 písm. f) zákona č. 179/2011 Z. z. Za nepodriadenie sa vyhláseným mimoriadnym
regulačným opatreniam môže Okresný úrad ....................... (uveďte názov okresného úradu) uložiť predávajúcemu
pokutu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 179/2011 Z. z.
Vykonávať opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa § 1 je povinný každý, komu bude doručený vydaný
písomný príkaz na vykonávanie tohto opatrenia hospodárskej mobilizácie okresným úradom.
§4
Každá určená predajňa má na viditeľnom mieste vyvesený vydaný písomný príkaz, na základe ktorého má právo
predávať v obmedzenom množstve chlieb za cenu priemernej ceny chleba v určenej predajni počas 30 dní
predchádzajúcich dňu od vyhlásenia núdzového stavu/výnimočného stavu/vojnového stavu/vypovedaní vojny.2)
Poznámka k spracovaniu: Text je potrebné prispôsobiť konkrétnej krízovej situácii a vyhláseným mimoriadnym
regulačným opatreniam.

§5
Vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa tejto vyhlášky sa ruší vydaním nariadenia vlády
Slovenskej republiky o skončení vyhlásenia núdzového stavu/výnimočného stavu/vojnového stavu/vypovedania vojny,2)
ktoré bolo vyhlásené/ktorá bola vypovedaná (vyberte text) nariadením vlády Slovenskej republiky č. ............ zo dňa
.............. (uveďte číslo a dátum nariadenia).
§6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom jej vyhlásenia.
prednostka/prednosta okresného úradu

____________________________
1) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov:
- podľa § 7 ods. 5 (použije sa, ak opatrenie HM nariadil okresný úrad v núdzovom stave alebo výnimočnom
stave)
- podľa § 7 ods. 7 (použije sa, ak opatrenie HM nariadil okresný úrad vo vojnovom stave alebo v čase vojny)
2) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov:
- vyhlásenia núdzového stavu, ak bol vyhlásený núdzový stav
- vyhlásenia výnimočného stavu, ak bol vyhlásený výnimočný stav
- vyhlásenia vojnového stavu, ak bol vyhlásený vojnový stav
- vypovedania vojny, ak bola vypovedaná vojna
3) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov:
- podľa Čl. 2 (použije sa v prípade vypovedania vojny)
- podľa Čl. 3 (použije sa v prípade vyhlásenia vojnového stavu)
- podľa Čl. 4 (použije sa v prípade vyhlásenia výnimočného stavu)
- podľa Čl. 5 (použije sa v prípade vyhlásenia núdzového stavu)

Príloha č.30
OKRESNÝ ÚRAD

.......................... (uveďte názov okresného úradu)

......................................................................... (uveďte adresu príslušného okresného úradu)

Č.: ..................................

Dátum: .......................................
VZOR

PRÍKAZ

Okresný úrad v ............................ (uveďte názov okresného úradu) podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhý bod a § 16
ods. 3 písm. c) prvý bod alebo § 16 ods. 4 písm. g)iv) 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 179/2011 Z. z.“), na základe vyhlásenia
núdzového stavu/výnimočného stavu/vojnového stavu/vypovedania vojnyv) podľa Čl. 2/Čl. 3/Čl. 4/Čl. 5vi) ústavného
zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon č. 227/2002 Z. z.“), ktoré bolo vyhlásené/ktorá bola
vypovedaná (vyberte text) nariadením vlády Slovenskej republiky č. ................ zo dňa .............. (uveďte číslo a dátum
nariadenia) a nariadenia opatrenia hospodárskej mobilizácie „organizácia dodávok životne dôležitých tovarov a ich
predaj s využitím mimoriadnych regulačných opatrení“ podľa § 5 písm. e) a podľa § 7 ods. 4, 5 alebo 7vii) zákona
č. 179/2011 Z. z. na zabezpečenie zmiernenia následkov krízovej situácie po vyhlásení núdzového stavu/výnimočného
stavu/vojnového stavu/vypovedaní vojny2)
určuje
ORGANIZÁCIU – URČENÚ PREDAJŇU:
Názov organizácie – určenej predajne:
................................................................................................................................................................
Identifikačné číslo organizácie - určenej predajne: ................................
Adresa organizácie –určenej predajne (ulica, číslo domu, PSČ, mesto/obec):
..................................................................................................................................... ...........................
ako aj jej prevádzky:
P. č. Názov prevádzky
1.
2.
3.

Mesto/obec

s účinnosťou od nadobudnutia právoplatnosti tohto príkazu ako subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4
ods. 1 písm. d) druhý bod zákona č. 179/2011 Z. z.
Poznámka k spracovaniu: Organizáciu – určenú predajňu môžete určiť ako subjekt HM a prikázať jej vykonávať
opatrenie HM podľa § 5 písm. e) zákona č. 179/2011 Z. z. aj na konkrétne časové obdobie, ak ho viete presne stanoviť.
Prevádzky určuje prevažne MH SR, ak ide o obchodné reťazce.
a zároveň sa určenému subjektu hospodárskej mobilizácie
Napr.:
1. nariaďuje vykonávať opatrenie hospodárskej mobilizácie organizácia dodávok životne dôležitých tovarov a ich
predaj s využitím mimoriadnych regulačných opatrení podľa § 5 písm. e) zákona č. 179/2011 Z. z., ktoré bolo
nariadené ....................................... (uveďte kým, napr. „rozhodnutím vlády Slovenskej republiky č. ................ zo dňa

............... podľa § 7 a § 8 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z.“ alebo „Vyhláškou Okresného úradu .....................
č. ................ zo dňa ............... podľa § 7 a § 16 ods. 3 písm. c) zákona č. 179/2011 Z. z.“) na zabezpečenie vykonávania
predaja životne dôležitých tovarov uvedených v prílohe tohto príkazu na zmiernenie následkov krízovej situácie po
vyhlásení núdzového stavu/výnimočného stavu/vojnového stavu/vypovedaní vojny.2)

1.1. V rámci vykonávania opatrenia organizácia dodávok životne dôležitých tovarov a ich
predaj s využitím mimoriadnych regulačných opatrení podľa § 5 písm. e) zákona
č. 179/2011 Z. z. zabezpečí určená predajňa ako subjekt hospodárskej mobilizácie
................................. (uveďte druh a množstvo ŽDT, ktorý má určená predajňa predávať na základe
vyhlásených mimoriadnych regulačných opatrení v období krízovej situácie v rámci vyhláseného
núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu alebo vypovedania vojny“).
Možné znenie textu:
„vykonáva predaj obmedzeného množstva chleba obyvateľom patriacich k obci ................. (uveďte
obec/mesto) na prídelový lístok podľa príslušnosti k výdajni odberných oprávnení ............. (uveďte
nejaké bližšie označenie výdajne) za cenu priemernej ceny chleba v určenej predajni počas 30 dní
predchádzajúcich dňu od vyhlásenia núdzového stavu/výnimočného stavu/vojnového
stavu/vypovedaní vojny.2)
Každá výdajňa odberných oprávnení má na viditeľnom mieste vyvesený zoznam určených predajní,
kde je umožnené obyvateľom, patriacej ku konkrétnej výdajni odberných oprávnení, nakúpiť chlieb
v obmedzenom množstve tak ako je uvedené vyššie.
1.2. Pred začatím predaja obmedzeného množstva chleba bola určená predajňa povinná vykonať
mimoriadnu inventarizáciu na základe vyhlášky Okresného úradu ......................... (uveďte názov
obvodného úradu) č. ................ zo dňa ............... (uveďte číslo a dátum vyhlášky).“.
Tento príkaz nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia uvedenej organizácii –
určenej predajni.
Poznámka k spracovaniu: Znenie úlohy sa formuluje podľa vyhlásených mimoriadnych regulačných opatrení v období
krízovej situácie, pre konkrétnu organizáciu – určenú predajňu.
Odôvodnenie
Pri vydaní tohto príkazu boli uplatnené ustanovenia právnych predpisov uvedené vo výrokovej časti tohto
príkazu, pričom organizácia bola určená na vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e) zákona
č. 179/2011 Z. z. z dôvodu, že podľa odporúčania obce/mesta ................................ (uveďte názov obce/mesta, ktoré
vytypovalo určenú predajňu) bola vytypovaná v stave bezpečnosti ako určená predajňa, ktorá má zabezpečiť predaj
životne dôležitých tovarov v období krízovej situácie.

Poučenie
Určená predajňa ako subjekt hospodárskej mobilizácie ................................... (uveďte názov organizácie) je
podľa § 19 ods. 7 zákona č. 179/2011 Z. z. povinná vykonávať opatrenie hospodárskej mobilizácie uvedené v tomto
príkaze v rozsahu potrebnom na zabezpečenie ........................................ (uveďte, napr. „prežitia obyvateľov
zdržiavajúcich sa na území obce“) v dôsledku ....................... (popíšte krízovú situáciu).

Na vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie budú subjektu hospodárskej mobilizácie
poskytnuté materiálne prostriedky a personálne potreby podľa príkazu okresného úradu na základe
predložených požiadaviek.
Na zamestnancov subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorí budú vykonávať prácu na
pracovnom mieste, ktoré je pracovným miestom v organizačnej štruktúre subjektu hospodárskej
mobilizácie na plnenie úloh v oblasti hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie sa
nevzťahuje pracovná povinnosť podľa § 19 ods. 2 a 3 zákona č. 179/2011 Z. z.
Subjektu hospodárskej mobilizácie sa nenariadi príkazom vecné plnenie, ak ide o vecné
prostriedky, ktoré má subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 19 ods. 2 zákona č. 179/2011 Z. z.
použiť na zabezpečenie úloh v oblasti hospodárskej mobilizácie uvedené v bode ....... tohto príkazu.

Ak bola zamestnancovi alebo zamestnancom určeného subjektu hospodárskej mobilizácie
nariadená pracovná povinnosť iným príkazom Okresného úradu v ...................... (uveďte názov
okresného úradu) pred vydaním tohto príkazu, určený subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 19
ods. 1 písm. a) zákona č. 179/2011 Z. z. požiada Okresný úrad v ........................... (uveďte názov
okresného úradu) o oslobodenie svojich zamestnancov od uloženej pracovnej povinnosti, ak ide
o zamestnancov, ktorých pracovné miesto je pracovným miestom v organizačnej štruktúre určeného
subjektu hospodárskej mobilizácie na plnenie úloh v oblasti hospodárskej mobilizácie v období
krízovej situácie, a ak ich pracovné zaradenie je v určenom subjekte nevyhnutné na vykonávanie
opatrenia podľa bodu č. ..... tohto príkazu.
Ak bolo určenému subjektu hospodárskej mobilizácie nariadené vecné plnenie iným príkazom
Okresného úradu v ...................... (uveďte názov okresného úradu) pred vydaním tohto príkazu, má
určený subjekt hospodárskej mobilizácie právo požiadať Okresný úrad v ........................... (uveďte
názov okresného úradu) o zrušenie tejto povinnosti, ak ide o vecné prostriedky, ktoré potrebuje
určený subjekt hospodárskej mobilizácie na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa
tohto príkazu.
(prípadne uviesť aj nasledovný alebo obdobný text s usmernením pre finančné krytie)
Okresný úrad v ...................... (uveďte názov okresného úradu), ktorý vydal príkaz, je
oprávnený za neplnenie alebo porušenie povinností, uložených v tomto príkaze, uložiť subjektu
hospodárskej mobilizácie podľa § 31 ods. 4 zákona č. 179/2011 Z. z. pokutu do výšky 33 000 eur.
Ukončenie vykonávania opatrenia hospodárskej mobilizácie uvedeného v tomto príkaze:
Vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie bude menovanej organizácii ukončené vydaním
nového písomného príkazu, ak bude stále vyhlásený núdzový stav/výnimočný stav/vojnový
stav/vypovedaná vojna2) alebo vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa tohto
písomného príkazu sa ruší vydaním nariadenia vlády Slovenskej republiky o skončení vyhlásenia
núdzového stavu/výnimočného stavu/vojnového stavu/vypovedania vojny.2) To isté platí aj o zrušení
menovanej organizácie ako subjektu hospodárskej mobilizácie.
Proti tomuto príkazu nie je prípustné odvolanie. Tento príkaz je preskúmateľný súdom podľa
§ 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. b. Správny súdny poriadok.

Písomné vyhotovenie príkazu dostane:
1x organizácia – určená predajňa, ktorej bol vydaný príkaz
1x okresný úrad v sídle kraja, ak tento priamo nevydal príkaz
1x okresný úrad, kto príkaz vydal

odtlačok
pečiatky
OkÚ
(št. znak)
podpis
V .............................. dňa .....................
(miesto a dátum)

uveďte meno a priezvisko
prednostka/prednosta okresného úradu

1) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov:
- podľa § 16 ods. 3 písm. c) prvý bod (použije sa, ak príkaz vydáva okresný úrad vo svojom obvode)

- podľa § 16 ods. 4 písm. g) (použije sa, ak príkaz vydáva okresný úrad v sídle kraja)
2) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov:
- vyhlásenia núdzového stavu/po vyhlásení núdzového stavu/vyhlásený núdzový stav/vyhlásenie núdzového stavu, ak bol
vyhlásený núdzový stav
- vyhlásenia výnimočného stavu/po vyhlásení výnimočného stavu/vyhlásený výnimočný stav/vyhlásenie výnimočného stavu, ak
bol vyhlásený výnimočný stav
- vyhlásenia vojnového stavu/po vyhlásení vojnového stavu/vyhlásený vojnový stav/vyhlásenie vojnového stavu, ak bol
vyhlásený vojnový stav
- vypovedania vojny/po vypovedaní vojny/vypovedaná vojna/vypovedanie vojny, ak bola vypovedaná vojna
3) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov:
- podľa Čl. 2 (použije sa v prípade vypovedania vojny)
- podľa Čl. 3 (použije sa v prípade vyhlásenia vojnového stavu)
- podľa Čl. 4 (použije sa v prípade vyhlásenia výnimočného stavu)
- podľa Čl. 5 (použije sa v prípade vyhlásenia núdzového stavu)
4) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov:
- podľa § 7 ods. 4
(použije sa, ak opatrenie HM podľa § 5 písm. b) nariadila vláda v núdzovom stave alebo výnimočnom
stave)
- podľa § 7 ods. 5
(použije sa, ak opatrenie HM podľa § 5 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. nariadil okresný úrad
v núdzovom stave alebo výnimočnom stave)
- podľa § 7 ods. 7
(použije sa, ak opatrenie HM podľa § 5 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. nariadil okresný úrad vo
vojnovom stave alebo v čase vojny)

Príloha č.31

OBECNÝ (MESTSKÝ) ÚRAD V ......................
9xx xx ..............................
_______________________________________________________________________________________________

Č. p.:

V ..................... dňa ..................

POVERENIE
na prevzatie odberných oprávnení

V zmysle § 18, ods. 2, bodu c zákona NR SR č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácií
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 týmto

poverujem

..........................................................
(meno, priezvisko)
zamestnanca Obecného (mestského) úradu v ................... na prevzatie nákupných preukazov
a prídelových lístkov, ktoré sú určené na zásobovanie obyvateľstva životne dôležitými výrobkami
a životne dôležitými tovarmi v prípade vzniku krízových situácií.
Uskladnenie odberných oprávnení je zabezpečené v budove (adresa) ............................. .

............................................
meno, priezvisko
starosta obce, primátor mesta

Príloha č.32

OBECNÝ (MESTSKÝ) ÚRAD V ......................
9xx xx ..............................
_______________________________________________________________________________________________

Č. p.:

V ..................... dňa ..................

POVERENIE
na výdaj odberných oprávnení
V zmysle zákona NR SR č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácií 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 a Vyhlášky MHSR č. 473/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím
mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach a v zmysle Čl.9, ods.5
Metodického pokynu 2/2016 týmto

poverujem

..........................................................
(meno, priezvisko)
zamestnanca Obecného (mestského) úradu v ................... na výdaj nákupných preukazov,
odberných preukazov a prídelových lístkov ako i hromadných odberných preukazov
, ktoré sú určené na zásobovanie obyvateľstva životne dôležitými výrobkami a životne dôležitými
tovarmi v prípade vzniku krízových situácií.
.

............................................
meno, priezvisko
starosta obce, primátor mesta

Príloha č.33

OKRESNÝ ÚRAD TOPOĽČANY
Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Č.: OÚ-TO-OKR-2016/.......

Topoľčany dňa .............................

PRÍKAZ
na pracovnú povinnosť
Okresný úrad Topoľčany podľa § 7 ods. 4, 5, 6 alebo 7 ) a § 16 ods. 3 písm. d) 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 (ďalej len „zákon č. 179/2011 Z. z.“), na základe
vyhlásenia núdzového stavu / výnimočného stavu / vojnového stavu / vypovedania vojny podľa Čl. 2 / Čl. 3 / Čl. 4
/Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a
núdzového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon č. 227/2002 Z. z.“), ktoré bolo vyhlásené /
ktorá bola vypovedaná nariadením vlády Slovenskej republiky č. ................... zo dňa ................. a v súlade s Čl. 13
a Čl. 18 Ústavy Slovenskej republiky
prikazuje
FYZICKEJ OSOBE:
meno a priezvisko fyzickej osoby: ...............................................................................
miesto trvalého pobytu fyzickej osoby (ulica, číslo domu, PSČ, mesto/obec):
.......................................................................................................................................................

rodné číslo fyzickej osoby: ..................................................
vykonávať opatrenie hospodárskej mobilizácie - pracovná povinnosť – výdaj nákupných preukazov, odberných
preukazov a prídelových lístkov ako i hromadných odberných preukazov, ktoré sú určené na zásobovanie
obyvateľstva životne dôležitými výrobkami a životne dôležitými tovarmi v prípade vzniku krízových situácií
podľa § 5 písm. r) zákona č. 179/2011 Z. z. na zabezpečenie zmiernenia následkov krízovej situácie po vyhlásení
núdzového stavu / výnimočného stavu / vojnového stavu / vypovedaní vojny, ktoré bolo nariadené
................................... uveďte kým, napr. „vládou Slovenskej republiky nariadením č. ................... zo dňa
........................ podľa § 7 a § 8 zákona č. 179/2011 Z. z.“ alebo „Vyhláškou Okresného úradu ......................... č.
................. zo dňa ................. podľa § 7 zákona č. 179/2011 Z. z.
Na tento účel je potrebné, aby sa menovaná fyzická osoba dostavila dňa ........................ o .......... hod. na
personálny útvar ................................................. (uviesť názov subjektu HM, v prospech ktorého je pracovná
povinnosť uložená).
Menovaná fyzická osoba bude v rámci pracovnej povinnosti vykonávať činnosti v rozsahu určenom
............................. (uveďte názov subjektu HM, v prospech ktorého je pracovná povinnosť uložená):
Tento príkaz nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia menovanej fyzickej osobe.

Odôvodnenie
Pri vydaní tohto príkazu boli uplatnené ustanovenia právnych predpisov uvedené vo výrokovej časti tohto
príkazu, pričom uvedená fyzická osoba bola určená na vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie - pracovná
povinnosť z dôvodu, že sa na ňu podľa dostupných informácií nevzťahujú výnimky podľa § 22 ods. 5,6 a 11 zákona č.
179/2011 Z. z.
Poučenie
M eno v a ná f y zic ká o so b a j e po v i n ná podľa § 22 ods. 1 písm. c) zákona č. 179/2011 Z. z. podriadiť sa
pracovnej povinnosti a vykonávať úkony a určené práce v rozsahu potrebnom na zabezpečenie vykonávania niektorého
z opatrení hospodárskej mobilizácie podľa pokynov ........................................................................... (uveďte názov
subjektu HM, v prospech ktorého je pracovná povinnosť uložená alebo inak upravte vetu v závislosti od toho, prečo
sa pracovná povinnosť ukladá).
Poznámka: Ak fyzická osoba, na ktorú sa vzťahuje výnimka podľa § 22 ods. 5 zákona č. 179/2011 Z. z. dobrovoľne
prevzala pracovnú povinnosť podľa § 22 ods. 8 zákona č. 179/2011 Z. z. uveďte to v príkaze.
Odmena za vykonané práce alebo náhrada za ušlú mzdu alebo plat bude poskytnutá v peniazoch podľa § 27
zákona č. 179/2011 Z. z.. Odmenu alebo náhradu poskytne ................. (uveďte názov subjektu HM, v prospech ktorého
je pracovná povinnosť uložená). Ak príde počas pracovnej povinnosti k úrazu alebo chorobe z povolania, náhrada
škody sa poskytne podľa § 29 zákona č. 179/2011 Z. z..
Ukončenie vykonávania opatrenie hospodárskej mobilizácie – pracovná povinnosť:
Vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie – pracovná povinnosť bude menovanej fyzickej osobe
ukončené vydaním nového príkazu, ak bude stále vyhlásený núdzový stav / výnimočný stav / vojnový stav / vypovedaná
vojna alebo bude zrušené automaticky bez potreby vydania nového príkazu menovanej fyzickej osobe, ak bude vládou
Slovenskej republiky ukončené vyhlásenie núdzového stavu / výnimočného stavu / vojnového stavu / vypovedanie
vojny.
Povinnosti a práva fyzickej osoby, ktorej bol vydaný príkaz na pracovnú povinnosť:
1. Fyzická osoba je povinná sa dostaviť podľa tohto príkazu na vykonávanie pracovnej povinnosti v uvedený deň, čas
a na určené miesto. So sebou je potrebné si priniesť preukaz totožnosti a tento príkaz.
2. Ak je fyzická osoba zamestnancom inej organizácie ako je subjekt hospodárskej mobilizácie, u ktorého sa bude
fyzická osoba hlásiť na pracovnú povinnosť, oznámi svojmu zamestnávateľovi, že bola určená na vykonávanie
pracovnej povinnosti u iného zamestnávateľa a predloží mu vydaný príkaz.
3. Ak budú naplnené podmienky, pre ktoré nemôže fyzická osoba vykonať pracovnú povinnosť (podľa § 22 ods. 5, 6 a
11 zákona č. 179/2011 Z. z.), je táto oprávnená požiadať podľa § 22 ods. 7 zákona č. 179/2011 Z. z. o zrušenie
príkazu na pracovnú povinnosť na obvodnom úrade, ktorý tento príkaz vydal. Ak je dôvodom oslobodenia od
pracovnej povinnosti telesná alebo duševná nespôsobilosť, tak so žiadosťou o zrušenie príkazu fyzická osoba
súčasne predloží úradné potvrdenie príslušného lekára alebo štátneho orgánu podľa § 22 ods. 9 zákona č. 179/2011
Z. z.
4. Ak bola fyzickej osobe spôsobená ujma na zdraví, došlo k chorobe z povolania alebo k jej smrti v dôsledku uloženia
pracovnej povinnosti alebo v priamej súvislosti s ňou, uhrádza tým vzniknutú škodu štát obdobne podľa predpisov
o zodpovednosti za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania, ak jej nevznikol nárok na náhradu tejto
škody už z pracovnoprávneho vzťahu. Náhradu škody pri úraze a chorobe z povolania poskytuje v zastúpení štátu
Ministerstvo hospodárstva SR podľa § 29 zákona č. 179/2011 Z. z.
5. Ak je fyzická osoba zamestnancom subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorý v čase vydania príkazu plní opatrenie
hospodárskej mobilizácie podľa zákona č. 179/2011 Z. z., a v čase vydania tohto príkazu to obvodnému úradu,
ktorý vydal tento príkaz, nebolo známe, tento požiada obvodný úrad o oslobodenie svojho zamestnanca (menovaná
fyzická osoba uvedená vo výroku príkazu) od uloženej pracovnej povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č.
179/2011 Z. z.
6. Okresný úrad, ktorý vydal príkaz, je oprávnený za neplnenie povinností podľa § 22 zákona č. 179/2011 Z. z. uložiť
fyzickej osobe podľa § 31 ods. 4 zákona č. 179/2011 Z. z. pokutu do výšky 33 000 eur. Za nepodriadenie sa
pracovnej povinnosti môže okresný úrad uložiť fyzickej osobe podľa § 32 ods. 2 zákona č. 179//2011 Z. z. pokutu
do výšky 330 eur.
Proti tomuto príkazu nie je prípustné odvolanie. Tento príkaz je preskúmateľný súdom podľa § 247 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, pričom podnet na jeho preskúmanie nemá
odkladný účinok.

Písomné vyhotovenie príkazu dostane:
1x fyzická osoba, ktorej bol vydaný príkaz
1x subjekt HM, v prospech ktorého bol vydaný príkaz
1x konkrétny zamestnávateľ fyzickej osoby, ak je fyzická osoba zamestnaná/konkrétny úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ak je
fyzická osoba nezamestnaná
1x okresný úrad v sídle kraja, ak tento nevydal príkaz
1x okresný úrad, ktorý vydal príkaz

odtlačok
pečiatky
OÚ
(št. znak)

V Topoľčanoch, dňa ................................

___________________________________
(meno a priezvisko)
prednosta okresného úradu

Príloha č.34

OBEC .......................
9xx xx ........................ (napíš adresu sídla)
____________________________________________________________________


Okresný úrad Topoľčany
odbor krízového riadenia
Nám. Ľ. Štúra 1738
955 40 Topoľčany


Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo


uviesť názov obce

Vybavuje/Linka

uviesť dátum

Vec
Žiadosť
V zmysle 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 a vyhlášky MH SR č. 473/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o predaji životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných
oprávneniach žiadam Vás o vydanie príkazu na pracovnú povinnosť pre osobu:
meno a priezvisko fyzickej osoby: ...............................................................................
miesto trvalého pobytu fyzickej osoby (ulica, číslo domu, PSČ, mesto/obec):
.......................................................................................................................................................

rodné číslo fyzickej osoby: ..................................................
vykonávať opatrenie hospodárskej mobilizácie - pracovná povinnosť – výdaj nákupných preukazov, odberných
preukazov a prídelových lístkov ako i hromadných odberných preukazov, ktoré sú určené na zásobovanie
obyvateľstva životne dôležitými výrobkami a životne dôležitými tovarmi v prípade vzniku krízových situácií
podľa § 5 písm. r) zákona č. 179/2011 Z. z. na zabezpečenie zmiernenia následkov krízovej situácie po vyhlásení
núdzového stavu / výnimočného stavu / vojnového stavu / vypovedaní vojny, ktoré bolo nariadené
................................... uveďte kým, napr. „vládou Slovenskej republiky nariadením č. ................... zo dňa
........................ podľa § 7 a § 8 zákona č. 179/2011 Z. z.“ alebo „Vyhláškou Okresného úradu ......................... č.
................. zo dňa ................. podľa § 7 zákona č. 179/2011 Z. z.

S pozdravom
meno, priezvisko
starosta(-tka) obce

Príloha č.35

Rozhodnutie o povinnosti obce zriadiť výdajňu odberných oprávnení
(sem založiť obdŕžane rozhodnutie od obvodného úradu z roku 2010)

