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Plán hlavných úloh
pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej
mobilizácie, civilného núdzového plánovania, ochrany kritickej infraštruktúry,
správy materiálu civilnej ochrany a obrany štátu
pre mesto a obce v okrese Trnava
na rok 2019

Vyhodnotenie úloh plnených v uplynulom plánovacom období
Vážený pán primátor mesta, vážení starostovia obcí,
každoročne sa na okresnom úrade stretávame, aby sme si vyhodnotili splnenie úloh za
uplynulý rok a aby sme Vás orientovali na odbornej príprave starostov obcí (primátora
mesta), predsedov krízových štábov v oblasti krízového riadenia, civilnej ochrany,
hospodárskej mobilizácie, integrovaného záchranného systému a obrany štátu. Nebude tomu
inak ani v roku 2019.
Ak hodnotíme rok 2018 v oblastiach, ktoré spomínam vyššie, tak s potešením môžem
konštatovať, že v podmienkach obcí ako aj nášho okresného, ale aj zároveň krajského mesta
Trnava, nedošlo k takým udalostiam, ktoré by podstatným spôsobom ohrozili životy, zdravie
a majetok občanov. Neznamená to však, že sa nič mimoriadne neudialo. Život prináša
situácie, ktoré vo väčšine prípadov prekvapia, ale aj prinútia človeka reagovať na ne.
Oceňujeme prístup Vás starostov obcí k riešeniu otázok súvisiacich s rokovaniami
Bezpečnostnej rady okresu Trnava v súvislosti s predkladaním správ o plnení úloh CNP.
Prácu zamestnancov mesta a obecných úradov pri starostlivosti o materiál CO, ktorý
obhospodarujete, podstatné zlepšenie stavu v oblasti JISHM-EPSIS. Ďakoval som
v uplynulom roku 2018 starostom a zamestnancom obcí za zabezpečenie úloh spojených
s distribúciou jódových profylaktík v roku 2017. Vieme však, že časť občanov si profylaktiká
neprevzala (cca 18 %). Je na starostoch obcí, v prípade potreby, doriešiť tento problém.
Vážime si záujem mesta Trnava o oblasť krízového riadenia a najmä účasť členov krízového
štábu mesta a osobnej účasti pána primátora a prednostky MsÚ Trnava na odbornej príprave
v priestoroch MsÚ, kde sme mohli v uplynulom roku za účasti pracovníkov OKR OÚ Trnava
vykonať veľmi kvalitnú prípravu KŠ mesta Trnava.
Významnú úlohu krízového riadenia plnia u Vás krízové štáby obcí a mesta,
schopnosť týchto KŠ reagovať na prípadnú situáciu a konať v prospech zabezpečenia životov,
zdravia a majetku vašich, ale zároveň aj našich občanov. Blízkosť Atómovej elektrárne V-2
Jaslovské Bohunice a aj keď len teoretická možnosť prípadnej havárie určite pre všetkých nás,
ktorí sme povinní riešiť prípadnú mimoriadnu udalosť, znamenajú úlohu vysporiadať sa
s týmto prípadným problémom a zabezpečiť nielen varovanie a ukrytie, ale aj evakuáciu
našich občanov. Evakuácii teoreticky podlieha v kraji 250 000 občanov žijúcich v 21 km
ochrannom pásme ( z toho 122 000 je práve z okresu Trnava a to aj vrátane občanov mesta).
Som rád, že tejto úlohe venujete pozornosť a bude tomu aj v roku 2019. Tento rok sa bude
niesť v znamení potreby zabezpečiť dostatočné znalosti u tých starostov/starostiek, ktorí ste
boli prvýkrát zvolení do funkcií a spolu s Vami aj poslanci a tí, ktorí sú/budú /zaradení do
krízových štábov. Preto aj v tomto roku budeme venovať práve Vám zvýšenú pozornosť
a uskutočníme IMZ s problematikou povodní v priebehu mesiaca jún. Prajem nám všetkým
veľa úspechov v práci pre našich občanov.
Ďakujem Vám týmto za splnenie úloh.
Základné ciele
1. Zabezpečiť prípravu najmä novoustanovených starostov a členov krízových štábov obcí
na riešenie krízových situácií.
2. Vykonať IMZ v priestore obce Šúrovce za účasti vybraných starostov.
3. Dosiahnuť vyššiu kvalitatívnu úroveň teoretickej a najmä praktickej pripravenosti KŠ
obcí.
4. Skvalitňovať dokumentáciu plánov ochrany obyvateľstva a tým vytvárať podmienky
na zabezpečenie plnenia úloh a opatrení v oblasti CO obyvateľstva.
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5. Zdokonaľovať plnenie opatrení evakuácie a odbornú pripravenosť evakuačných komisií,
jednotiek CO a štábov CO vytvorením podmienok na súčinnosť orgánov miestnej štátnej
správy a samosprávy.
6. Skvalitňovať posudzovanie umiestňovania stavieb a využívania územia a dodržovania
požiadaviek CO na teritóriu pri územnom a stavebnom konaní a posudzovanie
technických parametrov zariadení CO.
7. Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu údajov v Analýze územia z hľadiska možných
mimoriadnych udalostí.
8. Zabezpečiť aktualizáciu dokumentácie pre zabezpečenie záchranných prác a organizáciu
jednotiek CO.
9. Aktivovať základné školy pre zapojenie sa do okresného kola (krajského kola) súťaže
mladých záchranárov CO a okresného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového
volania 112 a civilnej ochrany“.
10. Skvalitňovať prácu s jednotným informačným systémom hospodárskej mobilizácie
EPSIS (ďalej len „JISHM EPSIP) a zabezpečiť personálnu stabilitu zamestnancov
určených pre prácu s týmto informačným systémom.
11. Koordinovať realizáciu úloh na úseku HM na úrovni okresu a obcí.
12. Pokračovať v plnení a zabezpečovaní úloh hospodárenia s materiálom CO v súlade
s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach
na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších
predpisov.
13. Skvalitňovať plnenie úloh na úseku obrany štátu so zameraním na vedenie a aktualizáciu
Dokumentácie obce (mesta) na úseku obrany štátu.
V súlade s aktuálnymi potrebami stanovujem
pri plnení úloh CO
obyvateľstva, krízového riadenia, HM, CNP, ochrany kritickej infraštruktúry, správy
materiálu CO a obrany štátu v roku 2019 nasledujúce úlohy:
OBLASŤ CIVILNEJ OCHRANY OBYVATEĽTVA
1.

Zúčastniť sa odbornej prípravy starostov obcí a primátora mesta.
Vykoná: OÚ
Termín: 5. 2.

2.

Aktualizovať karty obcí a zaslať ich e – mailom jozef.simko3@minv.sk a zároveň
podpísané odborne spôsobilou osobou na OÚ Trnava, odbor KR.
Vykoná: mesto / obce
Termín: do 1. 3.

3.

Zasielať zmeny údajov do „Analýzy územia z hľadiska možných mimoriadnych
udalostí“ odboru krízového riadenia okresného úradu Trnava.
Vykoná: mesto / obce
Termín: do 15. 2. a pri zmene

4.

Zverejňovať informácie pre verejnosť vyplývajúce z plnenia povinností podľa § 15 ods.
1 písm. a) zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
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neskorších predpisov. Informácie trvalo zverejňovať na internetovej stránke alebo
verejnej tabuli obce, v prípade potreby prehodnocovať, aktualizovať.
Vykoná: mesto / obce
Termín: január - december
5.

Zabezpečiť 1-krát v mesiaci preskúšanie prístroja hlásiča úrovne radiácie (DC-4C-71,
DC-4D-82), hlásenie o nameraných hodnotách 1-krát za 6 mesiacov zaslať na odbor KR
OÚ Trnava v zmysle Dohody o prevádzkovaní HÚR.
Vykoná: OcÚ: Cífer, Ružindol, Dechtice,
Boleráz, Trstín
Termín: do 30. 6. za I. polrok
do 31.12. za II. polrok

6.

Zúčastniť sa odbornej prípravy obsluhy HÚR na OÚ Trnava.
Vykoná: OcÚ: Cífer, Ružindol, Dechtice,
Boleráz, Trstín
Termín: október

7.

Aktualizovať dokumentáciu CO a Plány ochrany obyvateľstva v zmysle zákona NR SR
č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a
novelizovaných všeobecne záväzných právnych noriem. Túto činnosť môže
vykonávať len osoba odborne spôsobilá, informácie o získaní odbornej spôsobilosti sú
uvedené na internetovej stránke MV SR: http://www.minv.sk/?opav .
Vykoná: mesto / obce
Termín: priebežne

8.

Zaslať prehľad o stave zabezpečenia ukrytia obyvateľstva.
Vykoná: mesto / obce
Termín: do 15. 2.

9.

Aktualizovať plány ochrany obyvateľstva pri ohrození prielomovou vlnou v prípade
vzniku mimoriadnej udalosti na vodnej stavbe.
Vykoná: dotknuté obce
Termín: do 31. 1.

10.

V zmysle zákona NR SR č.7/2010 o ochrane pred povodňami a vykonávacích predpisov
aktualizovať Plán povodňových záchranných prác obce a predložiť na OÚ Trnava,
odbor KR.
Vykoná: mesto / obce
Termín: do 31. 8.

11.

Zabezpečiť a vykonať v súlade s „Plánom prípravy pre obce a právnické osoby a fyzické
osoby - podnikateľov v okrese Trnava k organizovaniu prípravy jednotiek CO, prípravy
občanov na sebaochranu a vzájomnú pomoc a prípravy na poskytovanie prvej pomoci
do roku 2020“:
odbornú prípravu jednotiek CO obce
Termín: 4-8 hodín ročne
Vykoná: odborne spôsobilá osoba
Zodpovedá: OcÚ
prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc
Termín: 1 x ročne
Vykoná: odborne spôsobilá osoba
Zodpovedá: OcÚ
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-

-

-

informácie o vykonaní príprav štábov jednotiek CO a prípravy obyvateľstva na
sebaochranu a vzájomnú pomoc zaslať v súlade s Plánom prípravy..., mailom
andrea.mala@minv.sk, poštou na OÚ Trnava
Termín: do 30.11.
Vykoná: OcÚ

12.
-

Športovo – vedomostná „Súťaž mladých záchranárov CO“:
aktivovať riaditeľov ZŠ s cieľom zapojenia školy do súťaže
zabezpečiť účasť súťažného družstva mladých záchranárov na okresnom (krajskom)
kole
Vykoná: riaditeľ ZŠ, starosta OcÚ
Termín: podľa „Propozícií SMZ CO“

13.
-

Výtvarná súťaž „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“:
aktivovať riaditeľov MŠ, ZŠ, základných umeleckých škôl, s cieľom zapojenia sa do
výtvarnej súťaže k propagovaniu linky tiesňového volania 112
Vykoná: riaditeľ MŠ, ZŠ, starosta OcÚ
Termín: podľa „Propozícií Ochranárik
čísla tieňového volania ...“

14.

Preskúšanie elektronických sirén autonómneho systému SE EBO V-2 (obce v 21 km
oblasti ohrozenia).
Termín: 10.05. Vykoná: OcÚ
Termín: 14.06. Vykoná: SE EBO
Termín: 13.12. Vykoná: MV SR
prostredníctvom živého vysielania
Slovenského rozhlasu

15.

Preskúšanie prostriedkov vyrozumenia autonómneho systému SE EBO V-2 Zuzana,
Pager (obce v 21 km oblasti ohrozenia).
Vykoná: SE EBO V-2
Termín: podľa Harmonogramu
SE, a.s. AE Jaslovské Bohunice, každý
druhý utorok v mesiaci

16.

Zabezpečiť preskúšanie a vyhodnotenie
ovládaním.

skúšok elektromotorických sirén miestnym
Vykoná: Obce - Cífer, Voderady, Pavlice,
Slovenská Nová Ves,
Termín: každý druhý piatok v mesiaci
okrem 13.12.

17.

Informácie o vzniku mimoriadnej udalosti alebo o vyhlásení mimoriadnej situácie
zasielať na KS IZS, na linku tiesňového volania 112.
Vykoná: mesto / obce
Termín: pri vzniku MU

18.

Zabezpečovať starostlivosť o skladové priestory a ošetrovanie materiálu CO.
Vykoná: mesto / obce
Termín: január - december
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19.

Podľa pokynov predložiť dokumenty k refundácii odmien skladníkov materiálu CO.
Vykoná: mesto / obce
Termín: november - december

20.

Vykonať inventarizáciu materiálu CO so stavom k 31.12.2019 na základe pokynov
vydaných OÚ.
Vykoná: mesto / obce
Termín: november

OBLASŤ KRÍZOVÉHO RIADENIA
1.

Priebežne vyhodnocovať bezpečnostnú situáciu na vlastnom území, viesť stanovenú
dokumentáciu a v prípade potreby pripravovať podklady na rokovanie Bezpečnostnej
rady okresu Trnava v čase bezpečnosti a v období krízovej situácie.
Vykoná: mesto / obce
Termín: február - november

2.

V súlade so „Smernicou vlády SR č. 996/2005, ktorou sa upravuje spôsob vyrozumenia
o vypovedaní vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu alebo
mimoriadnej situácie na území SR“, v zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
v znení neskorších predpisov, zákona č. 387/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
a ostatných právnych predpisov, aktualizovať spracovanú dokumentáciu.
Vykoná: mesto / obce
Termín: priebežne

3.

Plniť úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom vládou, ústredným krízovým
štábom a okresným úradom pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení.
Vykoná: mesto / obce
Termín: priebežne

4.

Realizovať úlohy a opatrenia v oblasti civilného núdzového plánovania a spolupracovať
s okresným úradom pri ich plnení, s dôrazom na prípravu a koordináciu opatrení pri
udržaní funkčnosti štátnej správy, územnej samosprávy a zabezpečení jej obnovy po
narušení, zaisťovaní vnútorného poriadku na spravovanom území, spolupráci
s ozbrojenými silami SR a ich podpore v mieri i počas krízových situácií.
Vykoná: mesto / obce
Termín: priebežne

5.

V spolupráci s okresným úradom koordinovať činnosť podnikateľov a právnických osôb
pri civilnom núdzovom plánovaní na území obce, mesta.
Vykoná: mesto / obce
Termín: priebežne

6.

Spolupracovať s okresným riaditeľstvom Policajného zboru pri riešení opatrení v období
krízovej situácie na úseku zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
Vykoná: mesto / obce
Termín: v období krízovej situácie
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OBLASŤ KRÍZOVÉHO
MOBILIZÁCIE

PLÁNOVANIA

V

SYSTÉME

HOSPODÁRSKEJ

1.

Koordinovať napĺňanie databáz v špecifickom aplikačnom programe JISHM SR / EPSIS
na obciach okresu Trnava a v Meste Trnava. Koordinovať sústreďovanie a aktualizáciu
informácií od právnických osôb a fyzických osôb podľa platného modulu hospodárskej
mobilizácie.
Vykoná: mesto / obce
Súčinnosť: okresný úrad
Termín: priebežne

2.

V prípade potreby požadovať od okresného úradu odborne - metodickú pomoc pri práci
so špecifickým aplikačným programom JISHM SR / EPSIS (pri problémoch
spracovaných dát spracovateľom).
Vykoná: mesto / obce
Termín: priebežne

3.

Na základe zákona NR SR č. 179/2011 Z. z. o HM zabezpečovať preškolenie
zamestnancov miest a obcí na úseku hospodárskej mobilizácie v civilnom núdzovom
plánovaní s dôrazom na koordináciu opatrení v špecifickom aplikačnom programe
JISHM SR / EPSIS.
Vykoná: mesto / obce
Súčinnosť: okresný úrad
Termín: priebežne

4.

Riadiť, koordinovať a kontrolovať činnosť obcí a mesta v okrese Trnava po vykonávaní
opatrení hospodárskej mobilizácie (na napĺňanie údajov v špecifickom aplikačnom
programe JISHM SR / EPSIS), ktorá vyplýva zo zákona č. 179/2011 Z. z.
o hospodárskej mobilizácii.
Vykoná: OÚ
Súčinnosť: mesto / obce
Termín: priebežne

5.

Koordinovať obce vo svojej pôsobnosti pri aktualizácii a pri spracovávaní formulárov v
špecifickom aplikačnom programe JISHM / EPSIS.
Vykoná: OÚ
Súčinnosť: mesto / obce
Termín: priebežne

6.

Koordinovať obce pri plnení úloh v súvislosti s vykonávaním obmeny softvérového
vybavenia programu EPSIS.
Vykoná: mesto / obce
Súčinnosť: OÚ, MHSR
Termín: priebežne

7.

Požadovať od okresného úradu odborne - metodickú pomoc pri spracovaní riadiacej
dokumentácie v oblasti HM.
Vykoná: mesto / obce
Termín: priebežne
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7.

Zúčastniť sa pracovnej porady zamestnancov mesta a obce k plneniu hlavných úloh na
úseku hospodárskej mobilizácie v roku 2019 a určených zamestnancov pri riešení
opatrení hospodárskej mobilizácie, ktorú organizuje Okresný úrad Trnava.
Vykoná: mesto / obce
Termín: podľa pozvánky

8.

Koordinovať priebežnú aktualizáciu dokumentácie na zabezpečenie regulácie predaja
životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení v období
krízovej situácie, podľa pokynov S KR MV SR.
Vykoná: OÚ
Súčinnosť: mesto / obce
Termín: priebežne

9.

Zabezpečiť prípravu výdajní odberných oprávnení v meste a obciach.
Vykoná: mesto / obce
Súčinnosť: OÚ
Termín: priebežne

10. Zúčastniť sa odbornej prípravy v oblasti mimoriadnych regulačných opatrení – vedúce
výdajní VOO na obciach.
Vykoná: mesto / obce
Súčinnosť: OÚ
Termín: podľa pozvánky
11.

Zaslať na OÚ počty obyvateľov podľa vekových kategórií, prehľady o predurčených
predajniach, personálnom zabezpečení VOO a potrebe komodít pre aktualizované
kategórie obyvateľov za obce (VOO) so stavom k 31. 03. 2019 (v elektronickej forme i
v programe EPSIS )
Vykoná: mesto / obce
Súčinnosť: OÚ
Termín: do 30. 4.

12.

Oboznámiť majiteľov predajní v obci, ktoré sú určené ako predurčené predajne na
predaj životne dôležitých tovarov, že ich predajne sa budú podieľať na plnení úloh
hospodárskej mobilizácie za krízovej situácie a budú určené ako subjekty hospodárskej
mobilizácie prednostom OÚ Trnava. Oboznámiť ich s úlohami a činnosťou predaja
životne dôležitých tovarov v rámci mimoriadnych regulačných opatrení po vyhlásení
krízového stavu. Všetky zmeny v prípade nových vytypovaných predajní, nových
vedúcich a členov výdajní hlásiť na OÚ Trnava.
Vykoná: mesto / obce
Súčinnosť: OÚ
Termín: priebežne

13.

Zabezpečiť písomné oznámenie pre majiteľa predajne o vytypovaní predajne ako
určenej predajne (za subjekt hospodárskej mobilizácie) na obdobie krízovej situácie
a zapracovanie údajov do špecifického aplikačného programu JISHM / EPSIS.
Vykoná: mesto / obce
Súčinnosť: OÚ, vytypované predajne
Termín: priebežne
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14.

Vykonať priebežnú aktualizáciu údajov v špecifickom aplikačnom programe EPSIS /
JISHM, u ktorých došlo k zmene.
Vykoná: mesto / obce
Súčinnosť: OÚ
Termín: priebežne

15.

Zúčastniť sa školenia v oblasti špecifického aplikačného programu EPSIS / JISHM.
Vykoná: mesto / obce
Súčinnosť: OÚ
Termín: priebežne

16.

Na základe usmernenia MH SR a v súčinnosti s odborom KR OÚ zabezpečiť na
obciach v územnom obvode okresu Trnava súčinnosť pri spracovaní inventarizácie
majetku HM za rok 2019.
Vykoná: mesto / obce
Súčinnosť: OÚ
Termín: podľa usmernenia MH SR
OBLASŤ OBRANY ŠTÁTU

1.

V zmysle § 10 ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 319/2002 Z.z. o obrane SR v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obrane“) plniť opatrenie potrebné na obranu
štátu vydaného v rámci koordinácie úloh potrebných na obranu štátu - viesť
dokumentáciu obce (mesta) na úseku obrany štátu, obdržanej na zamestnaní na
Okresnom úrade Trnava v roku 2014.
Vykoná: mesto / obce
Termín: priebežne

2.

Zaslať Okresnému úradu Trnava návrh fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny
a vojnového stavu uložená pracovná povinnosť (doručovateľov) v zmysle § 11 ods. 1
písm. d) zákona o obrane a Dokumentácie obce (mesta) na úseku obrany štátu.
Vykoná: mesto / obce
Termín: do 30.11.

3.

V zmysle § 11 ods. 1 písm. f) zákona o obrane a Dokumentácie obce (mesta) na úseku
obrany štátu plniť úlohy, pokyny a opatrenia potrebné na obranu štátu vydaných
Okresným úradom Trnava v rámci koordinácie činnosti obcí pri plnení úloh potrebných
na obranu štátu podľa § 10 ods. 1 písm. a) zákona o obrane.
Vykoná: OÚ / mesto / obce
Súčinnosť: TTSK
Termín: priebežne

4.

Viesť evidenciu fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny a vojnového stavu
uložená pracovná povinnosť (doručovateľov) navrhnutých okresnému úradu v sídle
kraja podľa bodu 7. v zmysle § 11 ods. 1 písm. d) zákona o obrane a Dokumentácie obce
(mesta) na úseku obrany štátu.
Vykoná: mesto / obce
Termín: priebežne
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5.

V zmysle § 11 ods. 1 písm. c) zákona o obrane a Dokumentácie obce (mesta) na úseku
obrany štátu riešiť doručovanie povolávacích rozkazov a rozhodnutí vydaných
Okresným úradom Trnava, prostredníctvom zamestnancov miest a obcí alebo fyzických
osôb k tomuto vopred určených, ktorým bude uložená pracovná povinnosť, v čase vojny
a vojnového stavu. Pri výbere fyzických osôb za doručovateľov spracovať návrh (zmenu
návrhu) na uloženie pracovnej povinnosti k zabezpečeniu doručovania zásielok mestami
a obcami a tieto zaslať na Okresný úrad Trnava podľa bodov 10. a 11.
Vykoná: mesto / obce
Termín: priebežne

6.

V zmysle § 11 ods. 1 písm. e) a písm. f) zákona o obrane podieľať sa na zabezpečovaní
prípravy a rozvoja podpory obrany štátu a plniť ďalšie úlohy podľa pokynov Okresného
úradu Trnava.
Vykoná: mesto / obce
Termín: priebežne

7. V zmysle § 17 zákona o brannej povinnosti, Dokumentácie obce (mesta) na úseku obrany
štátu a Metodického pokynu Ministra obrany SR č. 2/2015 v znení neskorších predpisov
o realizácii občanov, ktorým vznikla branná povinnosť od výkonu mimoriadnej služby a
alternatívnej služby, zverejneného na stránke Ministerstva obrany SR v prípade potreby
zabezpečenia nevyhnutnej činnosti mesta alebo obce v rámci dôležitého záujmu
bezpečnosti a obrany SR zabezpečiť oslobodenie osôb (svojich zamestnancov), ktorí
majú brannú povinnosť.
Vykoná: mesto / obce
Termín: podľa harmonogramu
v dokumentácii obce
Kontrolná činnosť
Na úseku civilnej ochrany
Kontrola plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov sa uskutoční:
Obec Bučany
Termín: september
Obec Horné Dubové
Termín: október
Obec Križovany nad Dudváhom
Termín: november
Vykoná: OÚ Trnava podľa oznámenia
Kontrola skladov CO podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 314/1998 Z.z. o hospodárení s materiálom CO
v znení neskorších predpisov sa uskutoční v obciach:
Obec Boleráz
Termín: apríl
Obec Bíňovce
Termín: apríl
Obec Trstín
Termín: apríl
Obec Bučany
Termín: máj
Obec Brestovany
Termín: máj
Obec Zvončín
Termín: jún
Obec Voderady
Termín: september
Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Termín: september
Obec Kátlovce
Termín: október
Obec Radošovce
Termín: október
Vykoná: OÚ Trnava podľa oznámenia
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Na úseku krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie
Kontrola plnenia úloh so zameraním na zabezpečovanie úloh CNP v oblasti vykonávania
činnosti v zmysle zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo vojny
a vojnového stavu, zákona č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii...,v znp. sa uskutoční:
Obec Bučany
Termín: september
Obec Horné Dubové
Termín: október
Obec Križovany nad Dudváhom
Termín: november
Vykoná: OÚ Trnava podľa oznámenia
Na úseku obrany štátu
Kontrola plnenia úloh potrebných na obranu štátu v zmysle zákona č. 319/2002 Z.z. o obrane
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a opatrení potrebných na obranu štátu
(zákona č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti) sa uskutoční:
Obec Bučany
Termín: september
Obec Horné Dubové
Termín: október
Obec Križovany nad Dudváhom
Termín: november
Vykoná: OÚ Trnava podľa oznámenia
Rokovania bezpečnostnej rady
Na rokovania Bezpečnostnej rady okresu Trnava budú v tomto roku predkladať Správu
o zabezpečovaní úloh CNP v oblasti vykonávania činnosti v zmysle zákonov MV SR č.
387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo vojny a vojnového stavu, zákona
č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov, zákona č.
319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákona č.
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov starostovia obcí
a primátor mesta: v mesiaci máj – Cífer a Trnava, za obdobie od 01. 01.2018 do 31. 03.
2019; v mesiaci september – Slovenská Nová Ves a Špačince, za obdobie od 01. 01. 2018 do
31. 07. 2019.
Metodická pomoc
Odbor KR OÚ Trnava na základe vyžiadania vykoná metodickú pomoc pri aktualizácii
dokumentácie CO a KR obcí. Obce predložia aktuálnu dokumentáciu a po kontrole jej obsahu
bude zodpovedným pracovníkom obcí zo strany zamestnancov odboru KR OÚ Trnava
objasnené, akým spôsobom si obce zabezpečia jej aktualizáciu.
Vykoná: OÚ Trnava na základe
vyžiadania
Termín: priebežne

Ing. Stanislav Krištofík, PhD., v. r.
vedúci odboru
poverený
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