Vyhodnotenie plnenia úloh
vyplývajúce z „Výpisu z plánu hlavných úloh civilného núdzového plánovania
v oblastiach krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, obrany štátu, hospodárskej
mobilizácie, integrovaného záchranného systému, správy materiálu civilnej ochrany
a humanitárnej pomoci v mestách a obciach okresu Košice-okolie v roku 2018“.
Ciele a úlohy stanovené týmto dokumentom boli v roku 2018 splnené nasledovne:
1. Na úseku
krízového riadenia, obrany štátu a krízového plánovania v systéme
hospodárskej mobilizácie
Mestá a obce okresu, najmä tie, v ktorých boli uskutočnené kontroly dokumentácie
civilnej ochrany (ďalej len „CO“) a krízového riadenia, zabezpečili aktualizáciu dokumentácie
obce. Kartu CO v roku 2018 zaktualizovalo 92 obcí a miest okresu. Rezervy sú v dôslednosti
vyplnenia týchto Kariet CO vo všetkých jej oddieloch.
V zmysle plánovacieho dokumentu „Plán práce Bezpečnostnej rady okresu Košice-okolie
na rok 2018“ predkladali starostovia 6 obcí Bezpečnostnej rade okresu Košice-okolie (ďalej len
„BRO“) správu o pripravenosti obce na realizáciu opatrení zameraných na ochranu života
a zdravia osôb a na ochranu majetku, hospodársku mobilizáciu a úlohy obrany v zmysle platnej
legislatívy (zákon č. 42/1994 Z. z., ústavný zákon č. 227/2002 Z. z., zákon č. 387/2002 Z. z.,
zákon č. 570/2005 Z. z., zákon č. 179/2011 Z. z. a zákon č. 7/2010 Z. z. v znení neskorších
predpisov). Išlo o obce Košická Belá, Štós, Zlatá Idka, Milhosť, Seňa a Trstené pri Hornáde.
V uvedených obciach boli v súčinnosti s odborom obrany štátu Okresného úradu Košice
vykonané kontroly dokumentácie obce so závermi, že úlohy kontrolovaných obcí
sú zabezpečované v zmysle citovaných zákonov. Zo 6 kontrol boli dve uzavreté záznamami
(Seňa, Trstené pri Hornáde) a štyri protokolmi (pre ich nezapojenosť do Jednotného
informačného systému hospodárskej mobilizácie EPSIS®).
Odbor krízového riadenia OÚ Košice-okolie priebežne počas roka aktualizoval zoznam
vecných prostriedkov pre potreby Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) na základe
pokynov oddelenia obrany štátu OÚ Košice a doručovateľov obcí okresu na základe údajov
o doručovateľoch nahlasovanými obecnými úradmi a pri kontrolách dokumentácie
v jednotlivých obciach. V okrese je na úlohy obrany štátu k 31. 12. 2018 vyčlenených 13
vecných prostriedkov, jedna fyzická osoba na plnenie pracovnej povinnosti pre OS SR
ako zdravotná sestra a 245 doručovateľov miest a obcí.
Na úseku hospodárskej mobilizácie – JISHM EPSIS® zo strany obcí stále pretrvávajú
problémy s prihlasovaním a naplňovaním údajov. Odbor krízového riadenia na základe
vykonanej kontroly v programe EPSIS zistil, že viacero obcí sa do dnešného dňa neregistrovalo
a nemá pridelený prístup k programu. Z toho dôvodu obciam a mestám okresu Košice-okolie
boli opätovne zaslané pokyny k registrácii príslušného zamestnanca obce. Percentuálny podiel
aktívnych obcí v tomto programe je 22 % čiže z celkového počtu obcí a miest okresu
Košice-okolie počet obcí pracujúcich v programe je 25.

2. Na úseku prípravy obyvateľstva, vyrozumenia, varovania a spojenia
Na základe potreby koordinácie plnenia úloh v oblasti krízového riadenia a civilnej
ochrany, obrany štátu v roku 2018, bolo v mesiaci február vykonané školenie primátorov miest,
starostov obcí a vedúcich krízových štábov okresu Košice-okolie. Školenie sa uskutočnilo
v troch termínoch v obciach Herľany, Moldava nad Bodvou a Čaňa. Prizvanými školiteľmi boli
zástupcovia Okresného úradu Košice, oddelenia obrany štátu a oddelenia civilnej ochrany
a krízového plánovania. Celková účasť zúčastnených primátorov miest a starostov obcí
na školení dosiahla 63,2 %.
Dňa 25. 04. 2018 sa uskutočnil 24. ročník okresného kola „Súťaže mladých záchranárov
CO“ v obci Herľany s celkovým počtom 14 družstiev z 10 základných škôl okresu
Košice-okolie. Prvé tri miesta a postup na krajské kolo súťaže získali družstva ZŠ Slanec,
ZŠ Haniska, ZŠ Ždaňa. Družstvo ZŠ Haniska získalo na krajskom kole súťaže 1. miesto
a postúpilo na „Majstrovstva SR súťaže mladých záchranárov CO“.
V mesiaci november 2018 sa uskutočnil VI. ročník výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla
tiesňového volania 112 a CO“, do ktorého sa zapojilo 7 základných škôl a 2 špeciálne školy
okresu Košice-okolie s celkovým počtom 82 prác. Najlepšie ohodnotené a ďalej postupujúce
výtvarné práce, ktoré reprezentovali okres Košice-okolie na národnom kole výtvarnej súťaže
boli zo ZŠ Nižná Myšľa, ZŠ s MŠ Poproč a SŠ Moldava nad Bodvou.
Počet
povinných
hlásení
o vykonaní
preskúšavania
prevádzkyschopnosti
elektromotorických sirén zasielaných na odbor krízového riadenia bol v priemere 90,59 %.
Hlásenia o stave vykonanej skúšky sirén slúžia na vyhodnocovanie funkčnosti prostriedkov
varovania obyvateľstva. Obce bez sirény alebo s nefunkčnou elektromotorickou sirénou
zabezpečovali vysielanie varovných signálov z elektronického nosiča prostredníctvom miestneho
rozhlasu.
V okrese bolo k 31. 12. 2018 zaznamenaných 8 nefunkčných sirén a to v obciach
Herľany, Trsťany, Kecerovský Lipovec, Blažice, Štós, Haniska, Komárovce a Moldava nad
Bodvou. V obciach Šemša, Poproč a Haniska bola vykonaná demontáž sirény. Aktualizácia
plánu vyrozumenia zohľadňovala všetky organizačné zmeny vnútornej organizácie OÚ
vyplývajúcich zo zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a Smernice MV SR z 13. septembra 2013 č. SVS OMSZV12013/022320, ktorou sa určujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu.
3. Na úseku civilnej ochrany
a) Plán ochrany obce
Dokumentácia orgánov štátnej správy na plnenie úloh krízového riadenia a civilnej
ochrany v podobe plánu ochrany obyvateľstva obce má byť aktuálna a plne funkčná.
Na základe vykonaných kontrol boli zistené v roku 2018 pretrvávajúce nedostatky týkajúce
sa aktualizácie dokumentácie krízových štábov obcí a zaradenia osôb do orgánov krízového
riadenia.
Plán evakuácie obyvateľstva bol aktualizovaný podľa vyhlášky č. 328/2012, ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii. Úlohy a opatrenia Plánu evakuácie vychádzajú
zo záverov „Analýzy územia a zámeru zabezpečenia, riadenia a vykonania evakuácie
obyvateľstva po vzniku mimoriadnych udalostí“. Zmeny boli vykonané v zámere zabezpečenia
evakuácie, nakoľko došlo k prehodnoteniu počtov prijímaných evakuovaných osôb z MČ
Košice-Krásna z dôvodu nesúladu údajov okresu Košice-okolie s údajmi MČ Košice-Krásna.
Boli vydané nové rozhodnutia pre obce Vyšná Myšľa, Ždaňa, Sady nad Torysou, Nový Salaš,
Slanská Huta, Ďurkov. Plány odborného zabezpečenia, ktoré tvoria súčasť plánu evakuácie boli

aktualizované členmi evakuačnej komisie v tabuľkových
častiach veterinárneho
a zásobovacieho zabezpečenia evakuácie. V prípade vykonávania evakuácie tieto subjekty
v plnom rozsahu zodpovedajú za plnenie úloh vyplývajúcich z plánov odborného zabezpečenia
evakuácie.
Plán povodňových záchranných prác spracovalo a predložilo na schválenie do 31. 8. iba
76 zo 114 obcí. V rámci urgencií a pokynov Okresného úradu Košice-okolie bolo naďalej
zdôrazňované, že podmienkou na refundáciu záchranných prác počas mimoriadnej situácie
spôsobenej povodňou je schválenie tohto plánu. Kontroly 4 funkčných ochranných stavieb,
zamerané na ochranu obyvateľstva ukrytím boli vykonané v spolupráci so správcom stavieb
Železnicami SR.
b) Kontrolná činnosť
V roku 2018 bolo naplánovaných 25 kontrol z oblasti na ochranu života a zdravia osôb
a na ochranu majetku v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov, zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane SR, zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení
štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, zákona č. 570/2005 Z. z.
o brannej povinnosti a 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, vyhlášky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach
hospodárenia s materiálom civilnej ochrany a zákon č. 7/2010 o ochrane pred povodňami.
Všetky kontroly boli uskutočnené, 25 bolo ukončené záznamom, pri 5 kontrolách
bol pre závažné nedostatky vyhotovený protokol.
c) Skladovanie materiálu civilnej ochrany
Hlavným cieľom v oblasti hospodárenia s materiálom civilnej ochrany bolo vykonanie
inventarizácie materiálu civilnej ochrany k 31. 12. 2018. Inventarizácia prebehla bez vážnejších
nedostatkov. Za odbor krízového riadenia inventarizáciu materiálu CO vykonali zamestnanci
odboru menovaní prednostkou. Inventarizáciu v územnom okrese Košice-okolie vykonali
všetky obce a objekty.
V súlade s „Plánom hlavných úloh Okresného úradu Košice na rok 2018 pri plnení úloh
civilného núdzového plánovania v oblastiach krízového riadenia, CO, obrany štátu,
hospodárskej mobilizácie, integrovaného záchranného systému, správy materiálu civilnej
ochrany a humanitárnej pomoci“
stanovujem
mestám a obciam okresu Košice-okolie v roku 2019
plniť úlohy a opatrenia v tomto rozsahu:
Oblasť krízového riadenia, obrany štátu a krízového plánovania v systéme hospodárskej
mobilizácie:
1. Zabezpečiť dôslednú aktualizáciu Karty CO obce, mesta vo všetkých jej oddieloch a zaslať
elektronickou cestou odboru KR na adresu okr.ks@minv.sk v stanovenom termíne.
Zodpovední: starostovia obcí, primátori miest
Termín:
každoročne do 15. 2.2019

2. Zaktualizovať všetku ostatnú dokumentáciu mesta, obce na úseku CO a krízového riadenia,
obrany štátu, hospodárskej mobilizácie, mimoriadnych regulačných opatrení a protipovodňovej
ochrany, a to v častiach, v ktorých došlo k zmenám, napr. zoznam osôb zaradených
do krízového štábu mesta, obce a ich vyrozumenie a pod.
Zodpovední: starostovia obcí, primátori miest
Termín:
priebežne
3. V priebehu roku 2019 zabezpečiť vypracovanie správ o pripravenosti 6 obecných samospráv
na realizáciu opatrení zameraných na ochranu života a zdravia osôb a na ochranu majetku
v zmysle platnej legislatívy uvedenej v oddieli 1. Po uskutočnenej kontrole dokumentácie
správy o pripravenosti vypracujú obce: Čaňa, Nižný Čaj, Vyšná Hutka, resp. Buzica,
Perín-Chym a Turňa nad Bodvou. Starostovia obcí ich prednesú na zasadnutí BRO
v mesiacoch jún, resp. september.
Zodpovední: starostovia uvedených obcí
Termín:
jún, september
4.

Predložiť požiadavku mesta, obce na OÚ Košice, Komenského 52, na schválenie počtu
zamestnancov miest a obcí na oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej
služby (§ 17 ods. 7 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Zodpovední: primátori miest, starostovia obcí
Termín:
do 15. 1. a počas roka podľa potreby

5.

Predložiť na odbor KR OÚ Košice, odbor obrany štátu, Komenského 52, Košice, menný
zoznam osôb (zamestnancov obce) na oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby
a alternatívnej služby podľa § 17 ods. 8 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zodpovední: primátori miest, starostovia obcí
Termín:
do 31. 01.
6. Vykonať aktualizáciu údajov v „Pláne opatrení na zavedenie regulácie predaja životne
dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení v období krízovej
situácie.“ v predpísanej tabuľkovej forme. Aktualizáciu zaslať emailom na adresu
okr.ks@minv.sk .
Zodpovední: primátori miest, starostovia obcí
Termín:
do 14. 06.

7. Spresniť evidenciu vecných prostriedkov nachádzajúcich sa na území mesta, obce a s tým
súvisiace identifikačné údaje vlastníka vecného prostriedku – právnickej osoby alebo fyzickej
osoby – podnikateľa, ktoré možno použiť na úlohy obrany štátu pre Ozbrojené sily SR. Údaje
zaslať odboru obrany štátu OÚ Košice.
Zodpovední: primátori miest, starostovia obcí
Termín:
raz ročne do 28. 06. 2019

8. Spresniť evidenciu doručovateľov obce a iných fyzických osôb na území mesta, obce, ktorým
možno uložiť pracovnú povinnosť.
Zodpovední: primátori miest, starostovia obcí
Termín:
raz ročne pri aktualizácii Karty CO
9. Aktualizovať „Plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie“ v súlade
s vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 220/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o zásobovaní pitnou vodou na obdobie krízovej situácie a „Pokynom generálnej
riaditeľky sekcie integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany Ministerstva vnútra
SR č. 1/XXVI/1 z 28. decembra 2012 na zjednotenie postupu obvodných úradov pri
koordinácií obcí pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou ako súčasti opatrenia hospodárskej
mobilizácie – organizácia životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných
opatrení“.
Zodpovední: primátori miest, starostovia obcí
Termín:
do 17. 06.
10. Pokračovať v naplňovaní údajov v špecifickom aplikačnom programe JISHM EPSIS®.
Zodpovední: primátori miest, starostovia obcí
Termín:
priebežne
Oblasť varovania a vyrozumenia:
1.

Dvakrát ročne spresniť „Plán varovania a vyrozumenia obyvateľstva mesta/obce“. Zmeny
telefónnych čísel a funkčných obsadení orgánov civilnej ochrany mesta resp. obce nahlásiť
na odbor krízového riadenia: číslo telefónu 6004-252; alebo email: okr.ks@minv.sk,
pavol.sotak@minv.sk
Zodpovední: primátori miest, starostovia obcí
Termín:
do 28. 06. a 15. 11.

2.

V súlade s § 3a, ods. 4 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov preskúšanie systémov varovania obyvateľstva v SR koordinuje MV SR.
V roku 2019 vykonať manuálne preskúšanie sirény v nasledujúcich termínoch:
a) elektromotorické sirény ovládané miestne vykoná mestský úrad, obecný úrad
v termínoch:
11. január
10. máj
13. september
08. február
14. jún
11. október
08. marec
12. júl
08 . november
12. apríl
09. august
13. december

Čas preskúšania je stanovený na 12.00 hod. dvojminútovým stálym tónom sirén
po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o skúške. Výsledok skúšky nahlásiť
ihneď po vykonaní výhradne elektronicky na adrese: pavol.sotak@minv.sk
a okr.ks@minv.sk
Zodpovední: primátori miest, starostovia obcí
Termín:
každý mesiac ihneď po skúške

b) v obciach Bukovec, Malá Ida, Malá Lodina, Veľká Lodina, Kysak, Obišovce, Veľká Ida,
ktoré majú sirény zabezpečené v rámci autonómneho varovného systému právnických
osôb, bude preskúšanie vykonané centrálne prevádzkovateľom autonómneho systému.
Prevádzkovateľ
- 07. 06.
Sekcia KR MV SR - 06. 12.
Oblasť vzdelávania a prípravy na civilnú ochranu
1. Zúčastniť sa školenia primátorov miest, starostov obcí a predsedov krízových štábov
okresu Košice-okolie.
Termín
február 2019

Miesto konania
Obecný úrad Čaňa, Osloboditeľov 22, Čaňa
Okresný úrad Košice-okolie, Hroncova13, Košice
Zodpovední: primátori miest, starostovia obcí
Termín:
podľa pozvánok

2. Zúčastniť sa odbornej prípravy na úseku hospodárskej mobilizácie ohľadom úloh miest,
obcí pri organizácií predaja životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych
regulačných opatrení a napĺňania údajov do aplikačného programu JISHM/EPSIS.
Zodpovední: určení zamestnanci mestských a obecných úradov
Termín:
máj 2019 (podľa pozvánok )
3. Zúčastniť sa cvičenia „Povodeň Košice-okolie 2019“ zameraného na činnosť okresného
úradu a obcí okresu po vzniku mimoriadnej udalosti následkom povodne z prívalového
dažďa.
Zodpovední: určení starostovia obcí
Termín:
október 2019 (podľa pozvánok)
4.

Zúčastniť sa koordinačnej porady odboru krízového riadenia za účelom prehodnotenia
počtov evakuovaných osôb a miest ubytovania v obci.
Zodpovední: určení starostovia obcí
Termín:
rok 2019 (podľa pozvánok )

5. Podieľať sa na propagácií súťaží: „Ochranárik tiesňového volania 112 a civilnej
ochrany“, „Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany“ pre školy a školské zariadenia
formou zverejnenia vyhlásenia súťaže v miestnych novinách, na stránke obce alebo
základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta alebo obce.
Zodpovední: primátori miest, starostovia obcí
Termín:
podľa propozícií
6.

V rámci prípravy občanov na sebaochranu a vzájomnú pomoc oboznamovať
obyvateľstvo o možných ohrozeniach územia obce s ich činnosťou a správaním

sa po vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj o spôsoboch ochrany pred následkami
mimoriadnych udalostí. Pri plnení tejto úlohy je možné po dohode využiť lektorskú
činnosť zamestnancov odboru krízového riadenia Okresného úradu Košice-okolie alebo
zamestnancov Strediska vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves.
Zodpovední: primátori miest, starostovia obcí
Termín:
priebežne

Oblasť skladovania a inventarizácie materiálu civilnej ochrany
1. Dodržiavať zásady pre skladovanie materiálu civilnej ochrany hlavne v oblasti
podmienok skladovacích priestorov a spôsobu uskladnenia jednotlivých druhov materiálu
v zmysle vyhlášky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia
s materiálom civilnej ochrany. Počty poškodeného a neupotrebiteľného materiálu
nahlásiť na odbor krízového riadenia Okresného úradu Košice-okolie.
Zodpovední: primátori miest, starostovia obcí
Termín:
priebežne
2. Obce a mestá, ktoré majú sklad materiálu CO a platnosť hmotnej zodpovednosti
skladníka bola iba do konca roka 2018 uzatvoria v zmysle § 182 Zákonníka práce novú
dohodu o hmotnej zodpovednosti so skladníkom na ošetrovanie materiálu civilnej
ochrany na rok 2019 (január – december).
Zodpovední : primátori miest, starostovia obcí
Termín:
január
3. Spracovať a predložiť refundačnú faktúru na refundáciu odmeny skladníka materiálu CO.
Súčasťou refundačnej faktúry je aj kópia dohody o hmotnej zodpovednosti skladníka
a výkaz odpracovaných hodín. Termín bude špecifikovaný v pokynoch, ktoré vydá OÚ
Košice-okolie, odbor KR v mesiaci november. Doručené náležitosti po termíne
uvedenom v pokynoch nebudú akceptované a nárok na refundáciu odmeny týmto zaniká.
Zodpovední: primátori miest, starostovia obcí
Termín:
bude uvedený v pokynoch
4. V stanovenom termíne vykonať inventarizáciu materiálu CO k 31. 12. 2019 podľa
vydaných pokynov odboru KR Okresného úradu Košice-okolie a výsledky o vykonaní
inventarizácie spolu so zápisom o vykonaní inventarizácie predložiť v stanovenom
termíne na odbor KR Okresného úradu Košice-okolie.
Zodpovední: primátori miest, starostovia obcí
Termín:
bude uvedený v pokynoch

Oblasť plánov ochrany
1. Spresniť plány povodňových záchranných prác v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane
pred povodňami a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 261/2010 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup
ich schvaľovania, na Okresný úrad Košice-okolie, odbor krízového riadenia.
Zodpovední: primátori miest, starostovia obcí
Termín:
30.08.
2. Spresniť plány ochrany obyvateľstva obce v jednotlivých častiach a o spresnení vykonať
záznam v dokumentácii. Podstatné zmeny, ktoré majú vplyv na závery analýzy územia
z hľadiska možných mimoriadnych udalostí nahlásiť na odbor KR OÚ Košice-okolie.
Zodpovední: primátori miest, starostovia obcí
Termín:
priebežne
3. Aktualizovať a spresniť plán evakuácie obce v zmysle vyhlášky 328/2012 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o evakuácií. Predmetom spresňovania sú zmeny v zložení
evakuačnej komisie, v miestach činnosti evakuačnej komisie, evakuačných zariadení,
v počtoch evakuovaných a odbornom zabezpečení evakuácie. Pri podstatných zmenách
obsahu plánu sa údaje spresňujú ihneď.
Zodpovední: primátori miest, starostovia obcí
Termín:
do 31. 12.
4. Vznik nového podnikateľského subjektu alebo jeho zánik, na území obce, ktorého
činnosť by mohla mať vplyv na ohrozenie obyvateľstva a ovplyvní opatrenia civilnej
ochrany a krízového riadenia zapracujete do vlastnej dokumentácie. Významné zmeny
nahláste na odbor krízového riadenia Okresného úradu Košice-okolie, ako aj každú
zmenu, ktorá má rozhodujúci význam pre spresnenie „Analýzy územia z hľadiska
možných mimoriadnych udalostí“.
Zodpovední: primátori miest, starostovia obcí
Termín:
hneď po zistenej zmene
Oblasti kontrolnej činnosti
1. Z úrovne odboru krízového riadenia Okresného úradu Košice-okolie budú vykonané
kontroly na zistenie stavu plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona č. 42/1994 Z. z.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákona č. 387/2002 Z. z.
o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení
neskorších predpisov, zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
v znení neskorších predpisov, zákona č. 7/2010 Z. z. protipovodňovej ochrane a vyhlášky
MV SR č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia
s materiálom CO takto:

Tabuľka: Plán kontrol odboru KR v roku 2019
P. č.

kontrolovaný subjekt

termín

poznámka

1.

Čaňa

máj/jún

2.

Nižný Čaj

máj/jún

3.

Vyšná Hutka

máj/jún

4.

Buzica

september

5.

Perín-Chym

september

6.

Turňa nad Bodvou

september

7.

Transpetrol

8.

Probugas a. s

marec

9.

ZŠ Budimír

september

10.
11.

ZŠ Ďurkov
Baška

máj
august

12.

Bočiar

máj

13.

Buzica

september

14.

Cestice

júl

15.

Čižatice

jún

16.

Hačava

máj

17.
18.

Janík
Nižná Hutka

19.

Rákoš

jún

20.

Rešica

september

21.

Skároš

august

následná kontrola po protokole

22.

Košická Belá

máj

následná kontrola po protokole

23.

Štós

máj

následná kontrola po protokole

24.

Zlatá Idka

máj

následná kontrola po protokole

25.

Milhosť

jún

následná kontrola po protokole

Bezpečnostná rada okresu
Košice-okolie

máj

marec
apríl

objekty

kontroly dokumentácie CO
a krízového riadenia miest
a obcí

Konkrétne termíny v jednotlivých mesiacoch budú dohodnuté priamo vedúcim kontrolnej
skupiny so starostom obce či primátorom mesta. Termín konania kontrol bude obciam vopred
oznámený.
Zodpovední: primátori miest, starostovia obcí
Termín:
v tabuľke

Odmeny skladníkom materiálu CO 2019

p.č.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

obec
Bočiar
Budimír
Buzica
Čečejovce
Kechnec
Medzev
Milhosť
Moldava n.B.
Perín-Chym
Poproč
Rákoš
Ruskov
Seňa
Skároš
Štós
Turnianska Nová Ves
Valaliky
Vyšný Medzev

Odmena skladníka na rok 2019
max. počet
hodnota skladu
odpracoavných
hod/mes
938,27 €
2
1 809,55 €
3
1 871,40 €
3
4 311,59 €
7
615,97 €
1
7 817,58 €
9
2 442,34 €
4
17 764,66 €
14
3 258,82 €
5
7 817,65 €
9
1 538,95 €
3
785,01 €
2
4 077,90 €
7
3 550,03 €
7
5 929,47 €
7
2 753,07 €
4
5 807,27 €
7
3 283,05 €
5

hodiny/rok
24
36
36
84
12
108
48
168
60
108
36
24
84
84
84
48
84
60

za rok 2019
71,74 €
107,60 €
107,60 €
251,08 €
35,87 €
322,81 €
143,47 €
502,15 €
179,34 €
322,81 €
107,60 €
71,74 €
251,08 €
251,08 €
251,08 €
143,47 €
251,08 €
179,34 €

