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Plán hlavných úloh
na úseku krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, bezpečnosti
štátu, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu a ochrany pred povodňami
pre mesto, obce, právnické osoby, a fyzické osoby – podnikateľov
v územnom obvode Okresného úradu Topoľčany na rok 2019

Topoľčany 2019

Vychádzajúc zo všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich problematiku
riešenia krízových situácií, v záujme koordinovaného postupu orgánov štátnej správy pri
zabezpečovaní úloh stanovených na:
- úseku krízového riadenia v zákone Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) č.
387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení
neskorších predpisov,
- úseku civilnej ochrany obyvateľstva v zákone NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov vydaných na jeho
realizáciu,
- úseku bezpečnosti štátu v ústavnom zákone č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov,
- úseku hospodárskej mobilizácie v zákone NR SR č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení
štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov a
vykonávacích predpisov vydaných na jeho realizáciu,
- úseku obrany štátu v zákone NR SR č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov a v zákone NR SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- úseku ochrany pred povodňami v zákone NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane
pred povodňami v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov vydaných na jeho
realizáciu
odporúčam
v roku 2019 venovať pozornosť plneniu nasledovných operatívnych úloh :
-

Na úseku krízového riadenia

1. Vykonať odbornú prípravu krízového štábu (ďalej len „KŠ“) obce v oblasti prípravy na
krízové situácie (ďalej len „KS“). Záznam o vykonaní odbornej prípravy evidovať
v dokumentácii obce – oblasť krízového riadenia obce.
Vykonajú: obce
Termín: min.1 x do roka
2. Zúčastniť sa odbornej prípravy predsedov KŠ obcí územného obvodu Okresného úradu
Topoľčany (ďalej len „OÚ TO“) organizovanú odborom krízového riadenia Okresného
úradu Topoľčany (ďalej len „OKR OÚ TO“).
Vykonajú: predsedovia KŠ obcí
Termín: podľa pozvánky
3. Pravidelne aktualizovať „Prehľad o zložení KŠ obce“ (viď. Príloha Štatútu KŠ obce).
Vykonajú: obce
Termín: priebežne
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4. Priebežne viesť a aktualizovať dokumentáciu KŠ obce a v prípade potreby pripravovať
podklady na rokovanie KŠ obce, KŠ OÚ TO a Bezpečnostnej rady okresu
Topoľčany v období KS.
Vykonajú: obce
Termín: podľa potreby
1.

Na úseku civilnej ochrany obyvateľstva

V súlade s harmonogramom preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania
v Slovenskej republike na rok 2019 zabezpečovať a vykonávať preskúšanie sirény.
Spracovať písomné vyhodnotenie skúšok a zaslať ho v elektronickej podobe na e-mailovú
adresu uvedenú v obdŕžanom hlásení o rozozvučaní sirén v danom kalendárnom mesiaci
v stanovenom termíne po vykonaní skúšky.
Vykonajú: dotknuté obce a právnické
osoby (ďalej len „PO“),
Termín: podľa oznámenia OÚ TO

2.

Umožniť servis, montáž, demontáž zariadení vyrozumenia osôb a varovania obyvateľstva
a vykonanie pravidelnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických
a elektronických sirén a ďalších elektrických zariadení v súlade s technickými normami
o prevádzke elektrických zariadení.
Vykonajú: dotknuté obce a PO
Termín: priebežne

3.

Upresňovať „Dokumentáciu na realizáciu opatrení varovania obyvateľstva a vyrozumenia
osôb obce“ a zmeny zasielať v elektronickej podobe na OKR OÚ TO.
Vykonajú: obce, PO
Termín: ihneď po zmene

4.

Aktualizovať plán ochrany zamestnancov a osôb prebratých do starostlivosti. Aktualizovaný
plán zaslať v elektronickej podobe na OKR OÚ TO.
Vykoná: prevádzka Zimný štadión, Hyza a.s.
Termín: priebežne

5.

Vykonať aktualizáciu dokumentácie protiradiačných opatrení pre prípad mimoriadnej
udalosti spojenej s únikom rádioaktívnych nebezpečných látok v JZ AE Bohunice.
Vykonajú: Ardanovce, Biskupová, Malé
Ripňany, Nitrianska Blatnica, Orešany,
Radošina, Svrbice, Šalgovce, Veľké Ripňany
Termín: priebežne

6.

Vykonať aktualizáciu dokumentácie protichemických opatrení pre prípad mimoriadnej
udalosti spojenej s únikom chemických nebezpečných látok (amoniak).
Vykonajú: Mesto Topoľčany
Termín: priebežne
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7.

Podieľať sa pri aktualizácii „Analýzy územia z hľadiska vzniku možných mimoriadnych
udalostí OÚ TO“.
Vykonajú: obce, PO a fyzické osoby podnikatelia (ďalej len „FO-P“)
Termín: podľa pokynov OÚ Topoľčany

8.

Zabezpečiť zverejňovanie informácií podľa § 15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Vykonajú: obce
Termín: priebežne

9.

Podieľať sa na upresňovaní údajov v evidenčných listoch ochranných stavieb so zameraním
na správnosť technických údajov a relevantnosť údajov o vlastníkovi, resp. správcovi
ochrannej stavby, zmeny zasielať v elektronickej podobe na OKR OÚ TO.
Vykonajú: Vlastníci resp. správcovia
ochranných stavieb
Termín: podľa pokynov OÚ Topoľčany

10. Podieľať sa v spolupráci s OKR OÚ Topoľčany a Kontrolným chemickým laboratóriom
civilnej ochrany v Nitre na zabezpečovaní a realizácii úloh spojených s kontinuálnym
radiačným monitorovaním, so zberom a vyhodnocovaním nameraných radiačných dát
a reakciou na zaznamenanie výstrahy. Zabezpečiť účasť na školení pre obsluhu zariadenia.
Vykonajú: len obce a PO,
kde je umiestnený hlásič úrovne radiácie
Termín: podľa pokynov OÚ Topoľčany
11. Vykonať aktualizáciu plánu evakuácie, v prípade zriadenia evakuačnej komisie pravidelne
pripravovať jej členov.
Vykonajú: dotknuté obce, PO a FO-P
Termín: plán evakuácie -k 31.decembru 2019
príprava členov - min.1 x do roka
12. Aktualizovať plán ukrytia s dôrazom na spresnenie údajov v určovacích listoch
ochranných stavieb.
Vykonajú: obce, PO a FO-P
Termín: do 28. januára 2019
13. Vykonať aktualizáciu údajov uvedených v „Karte civilnej ochrany obce“ a v „Karte civilnej
ochrany PO, FO-P“.
Vykonajú: obce, PO
Termín: do 31. marca 2019
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14. Spolupracovať s OKR OÚ TO pri príprave úloh a opatrení v oblasti civilného núdzového
plánovania s dôrazom na prípravu a koordináciu opatrení pri udržaní funkčnosti štátnej
správy a územnej samosprávy.
Vykonajú: obce, PO a FO-P
Termín: priebežne
15. Aktualizovať dokumentáciu jednotiek civilnej ochrany (ďalej len „CO“) a plánu
materiálno – technického zabezpečenia jednotiek CO.
Vykonajú: obce, PO a FO-P
Termín: priebežne
16. Spolupracovať s OKR OÚ TO pri vykonávaní kontrol plnenia úloh civilného núdzového
plánovania s dôrazom na prípravu a koordináciu opatrení zameraných predovšetkým na
udržanie funkčnosti štátnej správy a územnej samosprávy a zabezpečenie jej obnovy po
narušení a na spoluprácu s ozbrojenými silami SR a ich podporu v mieri i počas KS.
Vykonajú: obce, PO
Termín: podľa plánu kontrolnej činnosti
17. Spolupracovať s OKR OÚ TO pri žiadostiach o poskytnutie materiálnej pomoci od Správy
štátnych hmotných rezerv SR pri vzniku mimoriadnej udalosti a pri kontrole efektívnosti
využívania zapožičanej materiálnej pomoci.
Vykonajú: obce
Termín: podľa potreby
18. Vykonať inventarizáciu materiálu CO so stavom k 31.12.2019.
Vykonajú: obce, PO so skladmi materiálu CO
Termín: do 15. novembra 2019
19. Spracovať „Dohodu o hmotnej zodpovednosti“ a „Dohodu o vykonaní práce“ pre skladníka
materiálu CO.
Vykonajú: obce
Termín: do 31. januára kalendárneho roka
20. Uplatniť si požiadavku na refundáciu odmeny pre skladníka materiálu CO za rok 2019.
Súčasťou požiadavky je refundačná faktúra, kópia dohody o hmotnej zodpovednosti a výkaz
o skutočne odpracovaných hodinách aj za december 2019.
Vykonajú: obce
Termín: do 6. decembra 2019
21. Na základe výsledkov inventarizácie materiálu CO so stavom k 31. 12. 2019 podieľať sa pri
aktualizácii zmluvy o výpožičke materiálu CO.
Vykonajú: obce, PO
Termín: podľa pokynov OÚ Topoľčany
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-

Na úseku bezpečnosti štátu

1. Navrhovať OÚ TO fyzické osoby (ďalej len „FO“), ktorým môže byť v čase vojny alebo
vojnového stavu uložená pracovná povinnosť a viesť ich evidenciu.
Vykonajú: obce
Termín: v čase vojny alebo vojnového stavu
2. Viesť evidenciu PO, FO-P a FO, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu
uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených
zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej
mobilizácie.
Vykonajú: obce
Termín: v čase vojny alebo vojnového stavu
-

Na úseku hospodárskej mobilizácie (ďalej len „HM“)

1. Zabezpečiť za obecný úrad personálnu stabilitu zamestnanca (používateľa) určeného pre
prácu v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie (ďalej len JIS HM“)
s programom EPSIS.
Vykonajú: obce
Termín: priebežne
2. Spracovávať a aktualizovať informácie potrebné na vykonávanie opatrení HM v špecifickom
aplikačnom programe EPSIS JIS HM podľa úvodných videoškolení, ktoré sú zahrnuté
v programe EPSIS v menu PREDPISY A ŠKOLENIA – aplikačná časť Videoškolenia –
modul Prehľad videoškolení a následných odborných videoškolení prístupných priamo
z programu EPSIS.
Vykonajú: obce
Termín: priebežne
3. Zabezpečiť plnenie opatrení HM podľa „Hlavných úloh na zabezpečenie plnenia opatrení
hospodárskej mobilizácie na rok 2019“ časť C vydaných Ministerstvom hospodárstva SR.
Vykonajú: obce
Termín: podľa termínov stanovených
v dokumente: Hlavné úlohy...
4. Spracovať a aktualizovať informácie potrebné na vykonávanie opatrení HM v špecifickom
aplikačnom programe EPSIS JIS HM. Naplniť hlavne časti:
- Personalistika – vlastných zamestnancov, komisiu pre mimoriadne regulačné opatrenia
(ďalej len „MRO“) a členov KŠ.
- Prehľad obce.
- Vlastné vozidlá.
- Ubytovne, vývarovne.
- Evidencia prídelových lístkov a nákupných preukazov pre výdajne odberných oprávnení,
členov výdajne odberných oprávnení.
- Určené predajne.
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-

Núdzové zásobovanie pitnou vodou.
Prehľady o školách (aktualizovať).
Požiadavky na energetické médiá, evidencia odberných miest na elektrinu a plyn.
Vykonajú: obce
Termín: priebežne

5. Spracovať a aktualizovať údaje v aplikačnom programe jednotného informačného systému
hospodárskej mobilizácie EPSIS.
Vykonajú: obce
Termín: do 31. marca 2019
6. Podľa požiadaviek OKR OÚ TO zaslať aktualizované prehľady údajov z dokumentácie
„Opatrenia na zavedenie regulácie predaja životne dôležitých tovarov s využitím
mimoriadnych regulačných opatrení počas KS na území obce“.
Vykonajú: obce
Termín: január – december
7. Aktualizovať „Dokumentáciu obce pri plnení úloh na úseku HM“.
Vykonajú: obce
Termín: priebežne
8. Aktualizovať „ Dokumentáciu obce pri plnení úloh na úseku HM“ – tabuľky č. 1, 2, 3, 4, a 5
a zaslať na OKR OÚ TO.
Vykonajú: obce, subjekty HM
Termín: do 28. februára 2019
9. Spolupracovať s OKR OÚ TO pri vykonávaní opatrení HM o organizácii dodávok životne
dôležitých tovarov, zriaďovaní výdajní odberných oprávnení, pracovnej povinnosti alebo
vecného plnenia podľa zákona NR SR č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii v znení
neskorších predpisov.
Vykonajú: obce
Termín: priebežne
10. Aktualizovať údaje v dokumentácii: Opatrenia na zavedenie regulácie predaja životne
dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení počas krízovej situácie na
území obce.
Vykonajú: obce
Termín: do 31. marca 2019
11. Spolupracovať s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Nitrianskym
samosprávnym krajom pri koordinácii činnosti pri vykonávaní opatrenia HM v zmysle § 5
písm. h) – organizácia dopravného zabezpečenia zákona NR SR č. 179/2011 Z. z.
o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov.
Vykonajú: obce
Termín: priebežne
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-

Na úseku obrany štátu

1. Spolupracovať s OÚ TO a Okresným úradom Nitra (ďalej len „OÚ NR“) pri kontrole
plnenia úloh na obciach v oblasti obrany štátu.
Vykonajú: obce
Termín: podľa kontrolnej činnosti
2. Spolupracovať s OKR OÚ TO pri vedení evidencie PO, FO-P a FO, ktorým môže byť v čase
vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom
ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia
úlohy HM
Vykonajú: obce, PO, FO-P a FO
Termín: priebežne
3. Zaslať písomne na OÚ NR údaje z „Dokumentácie obce na úseku obrany štátu:
- prehľad o nehnuteľnostiach (tabuľka č. 1),
- prehľad vecných prostriedkov (tabuľka č. 3)
- pracovné stroje (tabuľka č. 4),
Zaslať písomne na OÚ NR údaje z dokumentácie „Úlohy obce vyplývajúce zo zákona č.
570/2005 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov:
- menný zoznam občanov – mužov, ktorí majú trvalý pobyt v mieste stáleho bydliska
a v kalendárnom roku dovŕšia 18 rokov veku (príloha č. 1).
Vykonajú: obce
Termín: do 30.06.2019
4. Oznámiť písomne na OÚ NR:
- zmenu adresy trvalého pobytu občanov, ktorým vznikla branná povinnosť,
- úmrtie občana, ktorému vznikla branná povinnosť alebo jeho vyhlásenie za mŕtveho.
Vykonajú: obce (ohlasovňa, matrika)
Termín: priebežne
5. Vykonať aktualizáciu doručovateľov obce v systéme doručovania povolávacích rozkazov na
výkon mimoriadnej služby a alternatívnej služby (ďalej MS a AS) a jednotlivých rozhodnutí
vydávaných OÚ TO. Zoznamy zaslať písomne na OKR OÚ TO (tabuľka č.5 z
„Dokumentácie obce na úseku obrany štátu“).
Vykonajú: obce
Termín: do 30.06.2019
6. Vykonať prípravu svojich zamestnancov vybratých k doručovaniu povolávacích rozkazov na
odvod, povolávacích rozkazov na výkon mimoriadnej služby, povolávacích rozkazov na
výkon alternatívnej služby a rozhodnutí okresného úradu.
Vykonajú: obce
Termín: do 30.12.2019
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7. Zaslať písomne na OÚ NR:
- počet občanov požadovaných na oslobodenie od povinnosti vykonať MS a AS.
Vykonajú: obce
Termín: do 15. januára kalendárneho roku
8. Zaslať písomne na OÚ NR:
- menný zoznam zamestnancov oslobodených od výkonu MS a AS (v prípade potreby).
Vykonajú: obce
Termín: do 31. januára kalendárneho roku
9. Zaslať písomne na OÚ NR:
- aktualizácia spojenia OÚ NR s obecným úradom (tabuľka ,,Aktualizácia spojenia ...“)
z dokumentácie „Úlohy obce vyplývajúce zo zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti
v znení neskorších predpisov (príloha č. 2).
Vykonajú: obce
Termín: do 31. januára kalendárneho roku
10. Aktualizovať dokumentáciu obce na úseku obrany štátu v zmysle pokynov OKR OÚ TO.
Vykonajú: obce
Termín: podľa pokynov OKR OÚ TO
-

Na úseku ochrany pred povodňami

1. Aktualizovať a zaslať v elektronickej podobe na OKR OÚ TO Povodňový plán záchranných
prác obce.
Vykonajú: obce
Termín: do 31. augusta 2019
Kontrolná činnosť odboru KR OÚ Topoľčany na rok 2019
1. Kontrola na zistenie stavu plnenia úloh stanovených ústavným zákonom NR SR č.227/2002
Z.z o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového
stavu v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov, zákonom NR SR č.
387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
v znení neskorších predpisov v obciach:
-

Tesáre, Podhradie, Veľké Dvorany, Solčany, Horné Obdokovce, Hajná Nová Ves
Termín: podľa oznámenia o vykonaní kontroly

2. Kontrola na zistenie stavu plnenia úloh stanovených zákonom NR SR č. 319/2002 Z. z
o obrane štátu v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 570/2005 Z. z. o brannej
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povinnosti v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov a kontrolu civilného
núdzového plánovania v obciach:
-

Solčany,
Termín: podľa oznámenia o vykonaní kontroly (6/2019)

3. Kontrola zameraná na sklady materiálu CO v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 314/1998 Z. z.
o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení
neskorších predpisov v obciach a subjektoch:
-

Ardanovce, Bojná, Kovarce, Krnča, Orešany, Preseľany, Radošina, Svrbice, Okresný súd
Topoľčany
Termín: podľa oznámenia o vykonaní kontroly

4. Kontrola zameraná na zhodnotenie technického stavu systémov varovania a vyrozumenia
v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z.
o podrobnostiach na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného
systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov bude vykonaná v obciach:
-

Topoľčany – časť Malé a Veľké Bedzany, Urmince, Chrabrany, Nemčice
Termín: podľa rozpisu v usmernení - Preskúšanie
prevádzkyschopnosti systémov varovania v Slovenskej
republike v roku 2019

5. Kontrola vecných prostriedkov právnickej osoby, plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona NR

SR č. 319/2002 Z. z. o obrane SR
-

MONTGAS, s.r.o.
Termín: apríl 2019

Vypracoval:

Ing. Štefan Bencko
vedúci odboru
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