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V súlade s  „Plánom hlavných úloh Okresného úradu Košice na rok 2019 pri plnení 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“ 

 

s t a n o v u j e m  

 

   

pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov okresu Košice-okolie  

v roku 2019 tieto úlohy a opatrenia: 

 

1. Spresniť a aktualizovať dokumentáciu Plánu ochrany svojich zamestnancov a osôb 

zverených do starostlivosti, ktoré môžu byť ohrozené činnosťou v zmysle zákona  č. 42/1994 

Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Údaje vyplývajúce  

z rozhodujúcich zmien písomne predložiť na odbor krízového riadenia OÚ Košice-okolie. 

 

                                                                         Zodpovedá:  vedúci objektu 

                                                                         Termín:         do 26. 04. a do 29. 11. 

 

 

2. Dodržiavať zásady pre skladovanie materiálu CO 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 CO 

v znení neskorších predpisov. Počty poškodeného a neupotrebiteľného materiálu nahlásiť 

odboru krízového riadenia OÚ Košice-okolie. 

 

                                                                        Zodpovedá: vedúci objektu 

                                                                        Termín:        priebežne 

 

3. V stanovenom termíne vykonať inventarizáciu materiálu CO k 31. 12. 2019 podľa vydaných 

pokynov a výsledky o vykonaní inventarizácie spolu so zápisom o vykonaní inventarizácie 

predložiť v stanovenom termíne odboru KR Okresného úradu Košice-okolie. 

 

                                                                        Zodpovedá: vedúci objektu 

                                                                        Termín:        bude uvedený v pokynoch 

 

 

4. V spolupráci s odborom krízového riadenia Okresného úradu Košice-okolie vykonať 

kontrolu technického stavu ochranných stavieb a technologických zariadení v ochranných 

stavbách  v okrese  Košice-okolie v správe ŽSR. 

  

                 Zodpovedá: ŽSR 

                                                  Termín:       jún, júl 

5. Predložiť k odsúhlaseniu na Okresný úrad Košice-okolie evidenčné listy ochranných stavieb  

v správe ŽSR  s aktualizovanými údajmi.   

                                                                        Zodpovedá:  ŽSR 

                 Termín:        05. 04.  
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6. V spolupráci s Okresným úradom Košice-okolie spracovať harmonogram vykonávania 

kontrol v ochranných stavbách evidovaných v pôsobnosti Okresného úradu Košice-okolie 

v správe ŽSR.  

 

         Zodpovedá: ŽSR 

         Termín:        08. 02. 

 

7. Pravidelne (najmä pri vzniknutých zmenách) spresňovať Plán varovania a vyrozumenia 

objektu a plán zvolania zamestnancov objektu v prípade vzniku mimoriadnej udalosti. 

Zmeny nahlásiť ihneď odboru krízového riadenia Okresného úradu Košice-okolie  

na tel. č.: 6004252, 6004157 alebo e-mailom na adresu okr.ks@minv.sk.  

 

         Zodpovedá:  štatutárny orgán 

                                                           Termín:        do 28. 02. prostredníctvom  

                                                                               „Karty CO objektu“; pri zmenách 

 

8. V súlade s  § 3a ods. 4 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov, preskúšavanie systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej 

republike koordinuje Ministerstvo vnútra SR. Akustické preskúšanie sirén bude vykonané 

dvojminútovým stálym tónom po predchádzajúcom  informovaní obyvateľstva o čase skúšky 

prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov – oznamom v RTVS a TA SR. 

Jednotný čas preskúšania je o 12.00 hod. V súlade s  pokynmi bude vykonané pravidelné 

preskúšavanie prevádzkyschopnosti sirén v nasledujúcich termínoch: 

Autonómne systémy varovania a vyrozumenia právnických osôb – VS Ružín a VS Bukovec 

     Zodpovedá:    prevádzkovateľ prostredníctvom  

                                          rádiového ovládania  

     Termín:           07. 06.  

                                                                Zodpovedá:    Sekcia KR MV SR prostredníctvom RDS 

                                                                Termín:          06. 12. 

 

9. Zabezpečiť u vlastných zamestnancov a zamestnancov prevzatých do starostlivosti primerané 

osvojenie si teoretických vedomostí a praktických skúseností potrebných pri zmierňovaní 

a odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti a prípravu na sebaochranu a vzájomnú 

pomoc. Zabezpečiť preškolenie orgánov krízového riadenia a civilnej ochrany (krízový štáb 

objektu, evakuačná komisia objektu). Pri plnení tejto úlohy je možné po dohode využiť 

lektorskú činnosť zamestnancov odboru krízového riadenia Okresného úradu Košice-okolie. 

 

                                                                Zodpovedá:  štatutárny orgán  

                                                                Termín:         raz ročne do 27. 12. 

 

10. V  spolupráci s odborom krízového riadenia podieľať sa na propagácii a organizovaní súťaží 

pre školy a školské zariadenia: „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a CO “  

                                                   ,,Súťaž mladých záchranárov CO”. 

             

                                                              Zodpovedá:     štatutárny orgán 

                                                         Termín:            apríl 2019 
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11. Zúčastniť sa odborného zhromaždenia určeného pre zamestnancov zodpovedných za krízové 

riadenie vybraných subjektov s tematickým zameraním na plnenie úloh CO v roku 2019. 

 

                                                               Zodpovedá:  štatutárny orgán 

                                                               Termín:         podľa pozvánky 

 

 

12. Na zistenie stavu plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov na realizáciu tohto 

zákona budú vykonané kontroly v objektoch (PO a  FO – podnikateľov) okresu             

Košice-okolie takto: 

 

 

1. Transpetrol, a. s. máj 
Komplexné kontroly objektov –

ohrozovatelia 

3. Probugas a.s     marec 
Komplexné kontroly objektov 

4.                 ZŠ Budimír september 

5.                 ZŠ Ďurkov      máj  

 

 

Konkrétny termín bude dohodnutý priamo vedúcim kontrolnej skupiny s vedúcim 

kontrolovaného subjektu, resp. riaditeľom školy. 

 

     Zodpovedá:  štatutárny orgán 

     Termín:         v tabuľke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


