odbor krízového riadenia
Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
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PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH
OSÔB – PODNIKATEĽOV
pri plnení úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva v roku 2018
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k číslu:OU-KM-OKR-2017/000309-003

Okresný úrad podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov riadi po odbornej stránke a kontroluje plnenie povinností
právnických osôb, fyzických osôb a obcí v civilnej ochrane a vydáva podľa § 4 ods. 2 vyhlášky MV
SR č.303/1996 Z. z. na zabezpečenie prípravy na civilnú ochranu v znení neskorších predpisov
plánovací dokument pre obce, iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov (ďalej len „PO,
FO-P“) vo svojom územnom obvode vo forme „Plán hlavných úloh“.
Ciele na kalendárny rok 2018
 zabezpečiť kontinuálny zber, analýzu a vyhodnotenie podstatných informácii o možných
rizikách vzniku mimoriadnej udalosti vo vlastnom objekte - och za účelom zvýšenia kvality,
aktuálnosti zjednodušenia dokumentácie a je praktickej použiteľnosti pri riešení mimoriadnych
udalostí,
 dôsledne implementovať do vlastnej organizačnej štruktúry, riadiacich, výrobných,
prevádzkových a i. procesov povinnosti týkajúce sa prevádzkovateľov podnikov, v ktorých sa
nachádzajú určité množstvá nebezpečných látok tak, aby sa zabezpečila prevencia a
minimalizovali následky závažnej priemyselnej havárie v prípade jej vzniku.
 na základe aktualizácie plánov evakuácie zistiť reálny stav v požiadavkách na počty
evakuovaných a v nadväznosti na tieto zistenia prehodnotiť úlohy a opatrenia spojené so
zabezpečením evakuácie svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,
 poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní a rozvoji informačného systému civilnej ochrany, najmä
so zreteľom na zapojenie dostatočne širokého okruhu regionálnych prevádzkovateľov
rozhlasového, televízneho a. i. vysielania, ktorý sú povinný na požiadanie okresného úradu, obce
poskytnúť nevyhnutne potrebný vysielací čas na odvysielanie informácii civilnej ochrany
 na základe výsledkov inventarizácie materiálu CO, kontrolných zistení, aktualizácie počtov
zabezpečovaných a i., prehodnotiť reálnu potrebu nakladania s týmto druhom materiálu
a následne vykonať zmeny v zmluvách o výpožičke materiálu CO,
 zefektívňovať stanovené metódy a postupy pre praktický výkon záchranných prác pri vzniku
mimoriadnej udalosti a po vyhlásení mimoriadnej situácie s cieľom prijímať opatrenia na
znižovanie rizík ohrozenia ako aj na určovanie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov
mimoriadnych udalostí,
 na úseku prípravy na civilnú ochranu zabezpečiť teoretické a praktické precvičenie plánov
ochrany svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti, ktoré bude zamerané na
odbornú prípravu riadiacich orgánov PO, FO-P pri plnení úloh a organizovaní opatrení civilnej
ochrany obyvateľstva pri vzniku mimoriadnej udalosti s cieľom skvalitniť riadenie a
vykonávanie záchranných prác,
 odbornou prípravou vlastných zamestnancov dosiahnuť pripravenosť a akcieschopnosť štábu CO
a jednotiek CO objektu pre prípad vzniku krízovej situácie s dôrazom na adekvátnu odozvu
spojenú s riešením krízovej situácie a plnením koordinačných úloh na úseku civilno-núdzového
plánovania,
 aktívnou spoluprácou s okresným úradom a obcami pri periodickom prehodnocovaní operatívnej
evidencie nehnuteľností a vecných prostriedkov (materiálu a techniky) vhodných, technicky
spôsobilých a prakticky použiteľných na zabezpečenie úloh civilnej ochrany a obrany štátu
najmä pri výkone záchranných prác dosiahnuť maximálne možnú mieru aktuálnosti predmetnej
evidencie.
Za účelom plnenia stanovených odporúčame právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom v roku 2018 zamerať sa na plnenie týchto hlavných úloh:

Plán hlavných úloh PO, FO-P (2018)
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Zákon NR SR
č. 42/1994 Z.z. o civilnej
ochrane obyvateľstva
P.č.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

Úsek civilnej ochrany obyvateľstva

I.

Text úlohy
Podľa pokynov okresného úradu a obce vykonať aktualizáciu podkladov
rozhodujúcich pre spracovanie „Analýzy územia z hľadiska možných
mimoriadnych udalostí“ so stavom k 31.12.2018. K uvedenému vykonať
predovšetkým:
 spracovať prehľady: o počte zamestnancov a osobách prevzatých do
starostlivosti, o rizikách vyplývajúcich z činností právnických osôb,
fyzických osôb – podnikateľov ktoré, môžu ohroziť život, zdravie alebo
majetok obyvateľov, o objektoch a miestach s výskytom veľkého počtu
ľudí ohrozených možným teroristickým útokom a i..
Aktualizovať dokumentáciu plánov ochrany zamestnancov a osôb prevzatých
do starostlivosti („havarijných plánov“) vo väzbe na zmeny legislatívy EÚ na
úseku prevencie závažných priemyselných havárií spojené predovšetkým s
novelizáciou zákona NR SR č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných
priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (osobitne
zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších
predpisov)
a podľa
písomného
„Určenia
rozsahu
dokumentácie..“ vydaného Okresným úradom Kysucké Nové Mesto (zaslané
ako samostatná príloha tohto zamerania)
Poskytnúť na výzvu okresného úradu alebo obce informácie na vypracovanie
plánov ochrany obyvateľstva a podieľať sa na ich vypracovaní (PO, FO – P
vlastníci alebo prevádzkovatelia energetických, tepelných, vodárenských,
kanalizačné sieti alebo a i. sústav kritickej infraštruktúry).
Aktualizovať dokumentáciu pánov ukrytia s dôrazom na spresnenie údajov
v evidenčných listoch ochranných stavieb v rátane JÚBS
Vypracovať ročný plán údržby a aktualizovať dokumentáciu pre údržbu
a prevádzku ochranných stavieb vo vlastníctve PO, FO-P v súlade s vyhláškou
MV SR č. 532/2006 Z. z. . K uvedenému aktualizovať:
 prehľad o odborných prehliadkach technologických zariadení
v ochranných stavbách.
Aktualizovať dokumentáciu plánov evakuácie s dôrazom na spresnenie údajov
o počtoch
evakuovaných
a údajov
vyplývajúcich
z aktualizovanej
dokumentácie odborného zabezpečenia evakuácie so stavom k 31.12.2017.
Podľa požiadaviek okresného úradu alebo obce sa podieľať sa na vypracúvaní
a plnení plánov dopravného, zdravotníckeho alebo zásobovacieho zabezpečenia
evakuácie (PO, FO-P prevádzkovatelia dopravných prostriedkov,
zdravotníckych zariadení a prostriedkov alebo vývarovní, zásobovacích
a stravovacích zariadení).
Podieľať sa podľa pokynov obce na vypracúvaní plánu ubytovania
evakuovaných osôb v obci a po vyhlásení evakuácie, zabezpečiť umiestnenie
plánom určeného počtu evakuovaných osôb (PO, FO-P prevádzkovatelia
zariadení určených na ubytovanie alebo ktoré umožňujú dočasný pobyt osôb).
Poskytnúť obciam a okresnému úradu, s pôsobnosťou v územnom obvode
okresu Kysucké Nové Mesto, údaje o druhoch a počtoch zvierat, ktoré vlastnia.
Spresniť plán varovania a vyrozumenia zamestnancov a osôb prevzatých do
starostlivosti so zreteľom na zmeny vyplývajúce zo zmien v organizačnej
štruktúre objektu.

Plán hlavných úloh PO, FO-P (2018)

Termín
do
30.11.2018
(operatívne
nahlásiť
každú
zmenu)

do
29.06.2018

do
30.11.2018
do
30.11.2018
do
28.02.2018

do
31.05.2018

do
31.05.2018

do
31.05.2018
do
31.05.2018
do
30.03.2018
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P.č.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

P.č.
1.

2.

P.č.
1.

2.

Text úlohy
Termín
Vykonať fyzickú inventúru materiálu CO KS 14 so stavom k 31.12.2018
od
skladovaného na základe „zmluvy o výpožičke...“. Následne písomne potvrdiť 1.10.2018
skutočne zistený stav majetku do inventúrnych súpisov a podpísanú
do
inventarizačnú dokumentáciu zaslať na OÚ Kys. N. Mesto , OKR.
03.11.2018
Aktualizovať dokumentáciu na zabezpečenie záchranných prác. K uvedenému
vykonať predovšetkým:
do
 aktualizáciu „Karty CO objektu“ a aktualizáciu prehľadu jednotiek civilnej 30.03.2018
ochrany.
do
Aktualizovať prehľad síl a prostriedkov na zdolávanie mimoriadnych udalostí. 31.05.2018
30.11.2018
Podľa pokynov obce poskytnúť súčinnosť a podieľať sa na aktualizácii
do
povodňového plánu záchranných prác.
31.07.2018
Vypracovať plán odbornej prípravy objektu na kalendárny rok 2018. Zahrnúť
28.02.2018
do tohto plánu prípravu štábu CO a odborných jednotiek civilnej ochrany.
Naplánovať pripraviť, organizačne zabezpečiť a vykonať vlastné cvičenie do 15 dní
krízového manažmentu – cvičenie zamerané za účelom precvičenia
od
objektových plánov ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti vykonania
(„havarijných plánov“). O zámere plánovaného cvičenia a jeho výsledkoch uvedenej
zaslať písomnú informáciu na OÚ Kys. N. Mesto, odbor krízového riadenia
aktivity
Organizačno-plánovacie činnosti
II.
Text úlohy
Termín
Rozpracovať ciele a hlavné úlohy z tohto „Plánu hlavných úloh právnických
osôb, fyzických osôb – podnikateľov pri plnení úloh na úseku civilnej ochrany
do
obyvateľstva v roku 2018“ na vlastné podmienky a zahrnúť ich do vlastnej 30.03.2018
plánovacej dokumentácie objektu.
Podľa pokynov okresného úradu vypracovať písomné vyhodnotenie plnenia
do
vybraných hlavných úloh stanovených pre kalendárny rok 2018.
31.10.2018
Kontrolná činnosť
Text úlohy
Okresný úrad v Kysuckom Novom Meste plánuje vykonať v kalendárnom roku
2015 kontrolu na zistenie stavu plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR
č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
v organizácii:
 KINEX BEARINGS, a. s., výrobný závod Kysucké Nové Mesto,
Kukučínova 2346, 024 01 Kysucké Nové Mesto
V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 128/2015 Z.z. o prevencii
závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v nadväznosti na dohodnuté postupy a Plán koordinovaných kontrol...na rok
2018 , ktorý vypracovala SIŽP sa Okresný úrad Kysucké nové Mesto, odbor
krízového riadenia bude podieľať v rozsahu svojej pôsobnosti na výkone
koordinovanej kontroly podľa zákona NR SR č. 128/2015 Z.z. v organizácii:
 Schaeffler Kysuce, spol. s.r.o., Dr. G. Schaefflera 1,
024 01 Kysucké Nové Mesto

Plán hlavných úloh PO, FO-P (2018)

III.
Termín
marec –
máj
2018

máj 2018
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