
 
 

OKRESNÝ ÚRAD TVRDOŠÍN 
odbor krízového riadenia 

Medvedzie 254, 027 44  Tvrdošín 
___________________________________________________________________________ 

 
 
                                                                                          
Vec 
Uplatnenie náhrad skutočných výdavkov obce v súvislosti s vykonávaním úloh 
a opatrení na znižovanie rizík ohrozenia počas vyhlásenej mimoriadnej situácie - výzva 
na predloženie žiadosti obce na náhradu skutočných výdavkov na civilnú ochranu 
 
          V súvislosti s odvolaním mimoriadnej situácie obcou po vykonaní úloh a opatrení 
na znižovanie rizík ohrozenia počas jej vyhlásenia Vás upozorňujem na možnosť zaslania 
žiadosti na náhradu  skutočných  výdavkov na civilnú ochranu.  
          Pri spracúvaní žiadosti obec postupujte v súlade s „Pokynom generálnej riaditeľky 
sekcie IZS a CO MV SR“ zo 17. decembra 2012, číslo IZCO-48-44/2012, ktorá je súčasťou 
tohto listu. 
 
Okresnému úradu Tvrdošín predložte do 30 dní od odvolania mimoriadnej situácie 
nasledovné: 
 

- žiadosť obce (sprievodný spis), 
- súhrnné údaje o výdavkoch vyplnením tabuľky č.1 (obce uvádzajú u bežných 

výdavkov len bežné transfery - 640), 
- uznesenie (záznam z rokovania s prijatím opatrení) KŠ obce, opečiatkované a 

podpísané starostom (obsah uznesenia musí dostatočne vystihovať situáciu v obci, 
prijaté úlohy a opatrenia v čase a situácii) – vzor v prílohe,   

- vyhlásenie a odvolanie mimoriadnej situácie starostom obce, opečiatkované 
a podpísané starostom (ak už neboli na obvodný úrad zaslané) – vzor v prílohe, 

- fotodokumentáciu o mimoriadnej udalosti (minimálne 5 fotografií, ktoré môžu byť 
i v čiernobielom vyhotovení z tlačiarne), 

- príkaz (príkazy) na vykonanie záchranných prác v súvislosti s plnením úloh a opatrení 
(obsah príkazu na vykonanie záchranných prác musí dostatočne vystihovať situáciu 
v obci, úlohy a opatrenia uložené v čase a situácii) – vzor v prílohe, 

- originály účtovných dokladov napr. objednávka na vykonanie prác, uloženie úloh 
osobitnými úkonmi alebo na základe dohody o vykonaní prác, faktúry a záznamy 
o prevádzke motorového vozidla, súpis prác ak to nie je preukázateľne spracované 
v samotnej faktúre a iné účtovné doklady, ktoré budú pre okresný úrad podkladom 
na overenie oprávnenosti, správnosti, ale i primeranosti (účtovné doklady po overení 
budú bezodkladne vrátené obci). 

 
Poznámka:  
1. Do písomného vyhlásenia a odvolania mimoriadnej situácie vpíšte dátum a čas 

z priloženej sumárnej tabuľky, nakoľko to bolo takto predložené v hlásení na MV SR. 
 
2. Okresný úrad Tvrdošín, odbor KR bude overovať len tie výdavky, ktoré vznikli obci 

od vyhlásenia mimoriadnej situácie do odvolania mimoriadnej situácie (kontrolovať 
na prvotných účtovných dokladoch aj minúty a to nielen na faktúrach !). 

 



 
 

3. Prvotné účtovné doklady musia obsahovať všetky náležitosti v súlade so zákonom 
č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov (dôležitý je napr. aj na faktúre 
dátum dodania tovaru a služieb..., zaevidovanie faktúry obcou, potvrdenie vecnej 
správnosti....). 

 
4. V súlade s novým „Pokynom generálnej riaditeľky sekcie IZS a CO MV SR“ zo 17. 

decembra 2012, číslo IZCO-48-44/2012, už nie je povinnosť obce predkladať doklad 
o úhrade výdavkov na záchranné práce pred uplatnením si náhrad výdavkov,  čiže nie 
je povinnosť  obce uhradiť faktúry a až následne žiadať o  náhradu výdavkov

 
 !! 

5. Uznesenie (záznam z rokovania) krízového štábu obce, vyhlásenie a odvolanie 
mimoriadnej situácie starostom obce, fotodokumentácia  o mimoriadnej udalosti, 
príkaz (príkazy) na vykonanie záchranných prác v súvislosti s plnením úloh a kópie 
účtovných dokladov budú po overení Okresným úradom Tvrdošín, odborom KR 
zaslané ako príloha na MV SR sekciu IZSCO. 
 

6. Žiadam dopracovať (opečiatkovať, podpísať) a doniesť doteraz nevypracované 
informácie o vzniku mimoriadnej udalosti a informácie k príslušným dátumom 
a časom k 06,00 hodine a k 18,00 hodine (ak už neboli takto spracované a zaslané). 
 
Žiadosť s požadovanými  prílohami ako i prvotné účtovné doklady odporúčame 

doniesť osobne na Okresný úrad Tvrdošín, odbor KR.  
 
 
 
   
 
 
 
Spracovala:  Mgr. Marcela Precnerová   
                          vedúca odboru  



 
 

OBEC  .............. 
 
 
        

        ●                                                 ● 
                                 Okresný úrad Tvrdošín 
                                                                                    odbor krízového riadenia 
                     Medvedzie 254 
                   027 44 Tvrdošín  
                          ●                                                 ● 
 
 
 
 
 
Vec 

 
Žiadosť o refundáciu výdavkov obce ......... 

 V súlade s čl. 3 ods. 2 Pokynu generálnej riaditeľky sekcie integrovaného záchranného 
systému a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uplatňovaní náhrady 
skutočných výdavkov na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu 
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. IZCO-48-
44/2012, ktorým sa upravujú podrobnosti o uplatňovaní náhrad výdavkov v súvislosti so 
záchrannými prácami, Vás žiadam o refundáciu výdavkov obce ........ , ktoré vznikli v priamej 
súvislosti s riadením záchranných prác za mesiac ................ od ........... do ................... 
 
                                                
 
 
 
 
 
V ........................ dňa .............. 
 
 
         
 
 
                                                                                             ........................................... 
           podpis starostu obce 
               pečiatka 
         



 
 

      
Príloha č.1 

   
k pokynu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 5/XXVI/5 

       Výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s plnením úloh podľa vyhlášky počas vyhlásenej mimoriadnej situácie  
dňa ................... v územnom obvode Okresného úradu Tvrdošín na území obce ................ 

       Klasifikácia výdavkov spojená s 
likvidáciou mimoriadnej udalosti obec ...........  -  -  -  - Spolu (€) 

a) Bežné výdavky 
      z toho: 610 - mzdy 

                620 - odvody 
                630 - tovary a služby 

                640 - bežné transfery         
    

         
b) Kapitálové výdavky 

      z toho: 710 - obstarávanie kapitál. aktív 
                720 - kapitálové transfery 
      

Výdavky spolu:           -           -            -            -  

       

    

 
 

  
Vypracoval:  

    

Schválil: ( meno a priezvisko) 
                     starosta obce 

Podpis: 
      Dňa:  
    

Podpis: 
 

        
 
 
 



 
 

 
Súhrnné údaje o výdavkoch na záchranné práce počas vyhlásenej mimoriadnej situácie 

ktoré vznikli právnickým osobám, fyzickým osobám na základe požiadavky (objednávky)  obce   
 

Názov právnickej osoby, 
fyzickej osoby -podnikateľa Popis činnosti 

 
 

Faktúra č. 
Práce vykonané 

dňa (od do) Výdavky v € 

     

Spolu výdavky   

Spracoval:  

Podpis:  Odtlačok pečiatky obce 

Dňa: 



 
 

 
OBEC ................................................................... 

 
 
 

Z Á Z N A M 
 

z rokovania členov Krízového štábu (KŠ) Obce ....................., ktorý zasadal 
 

dňa ................................... o ............. h. 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Dôvod rokovania KŠ: 
Predseda KŠ (starosta) ....................................... zvolal členov KŠ v súvislosti so vznikom 
mimoriadnej udalosti -  snehová kalamita v katastri obce. 
 
Rozsah vzniknutej alebo hroziacej MU: 
 
„Mimoriadnou udalosťou – snehovou kalamitou, je ohrozený bežný chod obce s obmedzenými 
možnosťami dodávky potravín, zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, bežnej prevádzky 
škôl a predškolských zariadení, dochádzka do zamestnania, možnosť hasenia požiarov, 
ohrozením bezpečnej dopravy po miestnych komunikáciách ako i možnosť vzniku škôd na 
majetku obce, právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a u obyvateľstva.“ 
 
Obec v súlade so zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 
predpisov vyhlásila mimoriadnu situáciu na území obce a vykonáva záchranné práce podľa 
pokynov predsedu KŠ obce v záujme zníženia rizík ohrozenia a na uvedenie obce 
do normálneho chodu. Škody na majetku budú sumarizované následne a budú súčasťou 
hlásení na základe vyžiadania Okresného úradu Tvrdošín odboru KR. Výdavky obce, ktoré 
vznikli v súvislosti s mimoriadnou udalosťou počas vyhlásenej mimoriadnej situácie budú 
v rámci žiadosti obce spolu s ostatnými písomnými dokladmi predložené na Okresný úrad 
Tvrdošín do 30 dní po odvolaní mimoriadnej situácie. 
Sily a prostriedky na zvládnutie MU od okresného úradu obec nepožaduje.   
 
 
V ...............................20......  o ........... h. 
 
 

.......................................... 
                                                                                                                       Predseda KŠ 
 
 



 
 

OBEC ................................................. 
 

 
 

VYHLÁSENIE  
MIMORIADNEJ SITUÁCIE 

 
    V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – snehovej kalamity na území obce 
a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva 
v znení neskorších predpisov  
 

v y h l a s u j e  
 

dňa ........... o .......... h  na území obce mimoriadnu situáciu. 
 
 Počas obdobia ohrozenia a  pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti budú vykonávané 
opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia, činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia 
a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a opatrenia na záchranu života, zdravia 
a majetku -  vykonávaním záchranných prác.  
 
Na ohrozenom území ustanovujem tieto režimové opatrenia:  
  
 Obyvatelia obce sa budú aktívne zapájať pri vykonávaní záchranných prác a to pri 
odstraňovaní snehu hlavne z chodníkov pri vlastných nehnuteľnostiach a v rámci vlastných 
nehnuteľností, obmedzia používanie vlastných motorových vozidiel a ich výjazd do času 
sprejazdnenia miestnych komunikácií, budú sa riadiť pokynmi obce pri využívaní školských 
a predškolských zariadení v súvislosti s ich stanovenou prevádzkou počas snehovej kalamity, 
budú rešpektovať príkazy obce na vecné plnenie a osobné výkony, budú vyžadovať od obce 
spoluprácu pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti (okamžité umožnenie vjazdu rýchlej 
zdravotnej služby k nemocným alebo pre prípad úrazu), budú vyžadovať pomoc pri možnosti 
vzniku škôd na majetku veľkého rozsahu, zachovajú pokoj pri zásobovaní obyvateľstva 
potravinami a nebudú obmedzovať sily a prostriedky, ktoré vykonávajú záchranné práce 
na území katastra obce.  
 
Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. 
 
V ............... (dátum) ................ 
                                                                                                 
      okrúhla 
           pečiatka obce  
                                                                                                 
                                                                                              .................................... 
                                                                                                         starosta   
 

Vyhlásenie je vyhotovené v 3 výtlačkoch. Jeden výtlačok je uložený na obecnom  
úrade, druhý výtlačok je zverejnený na úradnej tabuli obce a tretí pre OÚ Tvrdošín. 

 

 



 
 

OBEC ............... 
 
 

 
ODVOLANIE  

MIMORIADNEJ SITUÁCIE 

 
 
 Po vykonaní záchranných prác a z dôvodu, že už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo 
ohrozenia života, zdravia  a majetku, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 
predpisov  
 

o d v o l á v a   
 

dňa ...... o ...... h  mimoriadnu situáciu na území  obce 
 
      Ďalšia činnosť na území obce bude vykonávaná podľa ďalších riadiacich aktov starostu 
obce. 
 
 
 
Toto odvolanie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. 
 
 
      V…………………………(dátum)  ……………. 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
                                                        
                                                                                                 
 
                                                                                 ……………………………… 
                                                                                                  starosta  



 
 

OBEC ................................................ 
 
 

P R Í K A Z OBCE 
(názov MU) 

 
zo dňa .......................... 

 
na vykonávanie záchranných prác v rozsahu úloh a opatrení na znižovanie rizík ohrozenia 
a činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti – 
........................... 
 
 
Na základe § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 42/1996 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 
neskorších predpisov a Vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie 
záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany  

 
 

vydávam príkaz 
 

k vykonaniu nasledovných záchranných prác v katastri obce ............... 
 
         „ Dňa ................................ vplyvom extrémneho a dlhodobého sneženia došlo v katastri obce 
k vzniku mimoriadnej udalosti, živelnej pohrome – snehovej kalamite. Vplyvom množstva snehu 
hlavne intraviláne obce a vzdialenejších osadách došlo k ochromeniu života v súvislosti s možným 
zásobovaním potravinami, dochádzky do zamestnania a do školských a predškolských zariadení, 
zabezpečovania rýchlej záchrannej zdravotnej služby, hasenia požiarov, pochovávania zosnulých 
a ekonomických činností v rámci živností,  právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov 
nachádzajúcich sa v obci ako i riziká súvisiace s možnosťou vzniku škôd na majetku. „ 
 
Hlavné úlohy pri záchranných prácach: 
    

a) ochrana života, zdravia a  majetku realizovaním opatrení  smerujúcich k odstráneniu 
snehu z budov, 

b) obnova dopravy pre zabezpečovanie zásobovania potravinami, dochádzky 
do zamestnania a do školských a predškolských zariadení, zabezpečovania rýchlej 
záchrannej zdravotnej služby a hasenia požiarov, 

c) sledovanie vplyvu množstva snehu na vodné toky a riziká súvisiace s vyliatím vody 
mimo vodných tokov, 

d) kontrola objektov a ich možné ohrozenie množstvom snehu s následným zborením, 
e) kontrola vzdušných rozvodov  elektrickej siete a vplyv nánosov snehu  na ich stabilitu, 
f) kontrola vzdušných rozvodov káblovej televízie, 
g) dozor nad vykonávaním odstraňovania snehu v súvislosti možnosťou poškodenia 

majetku, 
h) realizovanie režimových opatrení v obci ustanovených v rámci vyhlásenej mimoriadnej 

situácie. 
 
 



 
 

 
Úlohy subjektom podieľajúcich sa na záchranných prácach: 

a) vykonávať záchranné práce v rozsahu ustanovenom vo vystavenej objednávky  obcou, 
b) práce vykonávať v súčinnosti so zamestnancami obecného úradu, 
c) ukončenie prác hlásiť bezprostredne starostovi obce resp. osobe, ktorá bola na tento 

účel poverená starostom obce, 
d) obyvatelia obce sa budú aktívne zapájať pri vykonávaní záchranných prác a to hlavne 

pri  odstraňovaní snehu z chodníkov pri vlastných nehnuteľnostiach a v rámci vlastných 
nehnuteľností. 

   
 

Riadenie záchranných prác bude vykonávať krízový štáb obce. Povolenia k použitiu 
obecnej techniky, objednávky na vykonanie zemných prác a služieb dodávateľsky od právnických 
osôb, fyzických osôb – podnikateľov, nákup materiálu a iné požiadavky súvisiace s nákladmi 
na vykonávanie povodňových záchranných prác budem vydávať osobne. 

V prípade, ak nebude obec schopná vykonať opatrenia k zabezpečeniu ochrany vlastnými 
silami a prostriedkami, môže požiadať Okresný úrad Tvrdošín o pomoc.  

Varovanie a vyrozumenie ohrozeného obyvateľstva riešiť dostupnými prostriedkami 
varovania a vyrozumenia v obci. 

 
Obec vypracúva v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie informácie a predkladá ich 

okresnému úradu. 
 

Pracovisko krízového štábu obce bude na obecnom úrade. 
 
 
 
 
 
V ............................ dňa ...........................               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        .................................................................. 
                                                                                               starosta obce 


