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Schvaľujem:

..........................
Ing. Martin Turčan, v. r.
prednosta

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 2022

Vyhodnotenie úloh plnených v uplynulom plánovacom období.
Vážený pán primátor, vážené starostky a starostovia obcí okresu Trnava,
Okresný úrad Trnava - odbor krízového riadenia vydáva tak ako každoročne „Plán
hlavných úloh na rok 2022“.
Úvodom mi dovoľte, aby som Vám srdečne poďakoval za plnenie úloh v oblasti
krízového riadenia v roku 2021. Predchádzajúci rok bol rokom pandémie COVID-19.
Samospráva počas celého uplynulého roku, popri úlohách vyplývajúcich pre ňu z legislatívy,
bola enormne zaťažená úlohami súvisiacimi s realizáciou nariadení Vlády SR, vyhlášok
Hlavného hygienika SR,... . Napriek skúsenostiam z roku 2020 bolo testovanie, očkovanie,
neustále sa meniaci COVID - semafor, úlohy vyplývajúce s núdzového stavu záťažou, ktoré
nemala obdobu počas celej existencie SR. Veľmi si to vážime a ďakujeme za vzájomnú
spoluprácu.
V roku 2022 bude situácia pravdepodobne rovnako zložitá a je ťažko predpokladať, čo
nám tento rok prinesie. Nielen o otázke riešenia pandémie, ale aj v otázke bezpečnostnej
situácie.
Sme si vedomí, že rok 2022 je rokom volieb do orgánov samosprávy, ktoré sa
uskutočnia koncom roku.
Úlohy, ktoré vám zasielame, sú úlohy, ktoré vyplývajú s legislatívy a zároveň
z potreby zvládnuť spoločne všetko, čo je potrebné pre našich občanov.
Prajem nám všetkým, ale najmä Vám ako aj Vašim zamestnancom veľa optimizmu pri
plnení úloh v roku 2022.
Ing. Stanislav Krištofík, PhD., v. r.
vedúci odboru KR
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Základné ciele
1. Plniť úlohy spojené s vyhláseným núdzovým stavom, mimoriadnou situáciou v súvislosti
s pandémiou COVID – 19 ako aj druhým stupňom teroristického ohrozenia SR.
2. Zabezpečiť prípravu najmä novoustanovených starostov a členov krízových štábov obcí
na riešenie krízových situácií.
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.
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. Podľa potreby určovať vhodné ochranné stavby použiteľné na ukrytie obyvateľstva a
zabezpečovať ich potrebné úpravy.
7. Zabezpečovať priebežnú aktualizáciu údajov v Analýze územia z hľadiska možných
mimoriadnych udalostí.
8. Zabezpečiť aktualizáciu dokumentácie pre zabezpečenie záchranných prác a organizáciu
jednotiek CO.
9. Po vyhlásení súťaží Ministerstvom vnútra SR (v závislosti od pandemickej situácie)
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 2022 nasledujúce úlohy:
OBLASŤ CIVILNEJ OCHRANY OBYVATEĽTVA
1. Zúčastniť sa odbornej prípravy starostov obcí a primátora mesta.
Vykoná: OÚ
Termín: podľa pozvánky, v prípade zlej
pandemickej situácie bude vykonaná
dištančne
1. Aktualizovať karty obcí a zaslať ich e – mailom daniel.matejko@minv.sk a zároveň
podpísané odborne spôsobilou osobou na OÚ Trnava, odbor KR.
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Vykoná: mesto / obce
Termín: do 1. 3.
2. 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
3. Informovať obyvateľstvo a verejnosť v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 písm. a)
v spojitosti s ustanovením § 15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzných právnych
predpisov vydaných na realizáciu tohto zákona. Informácie pre verejnosť sa trvalo
zverejňujú na internetovej stránke alebo na verejnej tabuli obce. Informácie sa
prehodnocujú a v prípade potreby aktualizujú; v aktualizovanej forme sa zverejňujú
najmenej raz za tri roky.
Vykoná: mesto / obce
Termín: úloha trvalá
4. Zabezpečiť 1-krát v mesiaci preskúšanie prístroja hlásiča úrovne radiácie DC-4C-71
hlásenie o nameraných hodnotách 1-krát za 6 mesiacov zaslať na odbor KR OÚ
Trnava v zmysle Dohody o prevádzkovaní HÚR.
Vykoná: OcÚ: Ružindol, Dechtice,
Boleráz, Trstín
Termín: do 30. 6. za I. polrok
do 31.12. za II. polrok
5. Plniť úlohy podľa harmonogramu v súvislosti s výmenou jódovej profylaxie.
Vykoná: mesto / obce
Termín: budú spresnené
6. 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.
Vykoná: mesto / obce
Termín: priebežne
7. Zaslať prehľad o stave zabezpečenia ukrytia obyvateľstva.
Vykoná: mesto / obce
Termín: do 20.2.
8. Zabezpečovať neustálu prevádzkyschopnosť, technickú spôsobilosť
dokumentácie ochranných stavieb – odolných a plynotesných úkrytov.
Vykoná: Trnava
Termín: priebežne

a vedenie

9. Aktualizovať plány ochrany obyvateľstva pri ohrození prielomovou vlnou v prípade
vzniku mimoriadnej udalosti na vodnej stavbe.
Vykoná: dotknuté obce
Termín: do 31. 1.
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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: dotknuté 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 2025“:
- 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
- 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 a špeciálnych ZŠ 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: 10.06. Vykoná: SE EBO
Termín: 09.12. Vykoná: MV SR
15. Preskúšanie prostriedkov vyrozumenia autonómneho systému SE EBO V-2
„ZUZANA“ a 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 o 9:00, resp.
17:00 hod.
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16. Zabezpečiť preskúšanie a vyhodnotenie hlasitých skúšok elektromotorických sirén
miestnym ovládaním.
Vykoná: Obce - Cífer, Voderady, Pavlice,
Slovenská Nová Ves
Termín: každý druhý piatok v mesiaci
17. Informácie o vzniku mimoriadnej udalosti alebo o vyhlásení mimoriadnej situácie
zasielať na KS IZS, na linku tiesňového volania 112 a hlásenia posielať na mailovú
adresu ks.izs.tt@minv.sk
Vykoná: mesto / obce
Termín: pri vzniku MU
18. Zabezpečovať starostlivosť o skladové priestory a ošetrovanie materiálu CO.
Vykoná: mesto a dotknuté obce
Termín: január - december
19. Podľa pokynov predložiť dokumenty k refundácii odmeny pre skladníkov materiálu
CO.
Vykoná: mesto a dotknuté
obce
Termín: november
20. Vykonať inventarizáciu materiálu CO so stavom k 31.12.2022 na základe pokynov
vydaných OÚ odborom KR.
Vykoná: mesto a dotknuté obce
Termín: november
21. Odborná spôsobilosť na úseku CO:
Vzhľadom na vyhlásený núdzový stav a mimoriadnu situáciu na území Slovenskej
republiky v súvislosti s pandémiou COVID-19 môžu byť uvedené termíny operatívne
zmenené popr. zrušené. V prípade, ak príde k zmene/zrušeniu termínu, bude každý
uchádzač vyrozumený e-mailom i telefonicky.
-

odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti podľa zákona NR SR č. 42/1994
Z. z. §18a, odsek 2 pre Bratislavský, Nitriansky, Trenčiansky a Trnavský kraj v CÚZ,
stredisko Inštitút pre verejnú správu, Bratislava – Dúbravka.
Termín:
28.03. – 08.04.2022
10.10. – 21.10.2022

- školenia a preskúšania za účelom predĺženia odbornej spôsobilosti na úseku civilnej
ochrany obyvateľstva podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. §18a, odsek 6 v CÚZ,
stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava.
Termíny:
17. - 18.02.2022
17. – 18.03.2022
28. – 29.04.2022
19. – 20.05.2022
16. – 17.06.2022
22. – 23.09.2022
27. – 28.10.2022
10. – 11.11.2022
V prípade obsadenosti daného termínu v CÚZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu
Bratislava je možné sa prihlásiť aj v iných školiacich zariadeniach. Podrobnejšie
informácie sú uvedené https://www.minv.sk/?osvco
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1.

OBLASŤ KRÍZOVÉHO RIADENIA
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. 572/2017, ktorou sa upravuje spôsob vyrozumenia
o vypovedaní vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu
mimoriadnej situácie alebo stupňa teroristického ohrozenia 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

OBLASŤ KRÍZOVÉHO PLÁNOVANIA V SYSTÉME HOSPODÁRSKEJ
MOBILIZÁCIE
1.
Koordinovať napĺňanie databáz v špecifickom aplikačnom programe JISHM SR /
EPSIS na obciach okresu 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.

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
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plánovaní s dôrazom na koordináciu opatrení v špecifickom aplikačnom programe
JISHM SR / EPSIS.
Vykoná: mesto / obce
Súčinnosť: okresný úrad
Termín: priebežne
3.

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

4.

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

5.

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

6.

Zúčastniť sa pracovnej porady zamestnancov mesta a obce k plneniu hlavných úloh na
úseku hospodárskej mobilizácie v roku 2022 a určených zamestnancov pri riešení
opatrení hospodárskej mobilizácie, ktorú organizuje Okresný úrad Trnava.
Vykoná: mesto / obce
Termín: podľa pozvánky

7.

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

8.

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

9.

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

10.

Zaslať na OÚ počty obyvateľov podľa vekových kategórií, prehľady o predurčených
predajniach, personálnom zabezpečení VOO a potrebe komodít pre aktualizované
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kategórie obyvateľov za obce (VOO) so stavom k 31. 03. 2022 (v elektronickej forme i
v programe EPSIS ).
Vykoná: mesto / obce
Súčinnosť: OÚ
Termín: do 30. 4.
11.

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

12.

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

13.

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

14.

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

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.
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.
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Vykoná: OÚ / mesto / obce
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

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.
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. 1/2020 o realizácii oslobodenia
občanov od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby a oslobodenia fyzických
osôb od pracovnej povinnosti, v znení metodického pokynu ministra obrany SR č. 2/2021.
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
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 Suchá nad Parnou
Termín: september
Obec Šelpice
Termín: september
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 Naháč
Termín: apríl
Obec Špačince
apríl
Obec Buková
máj
máj

Obec Bohdanovce
Obec Šúrovce
Obec Križovany n/D.
Obec D. Lovčice
Obec Suchá n/Parnou

jún
jún
jún
september
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Obec Šelpice
Obec Malženice
Mesto Trnava

september
október
október
Vykoná: OÚ Trnava podľa oznámenia

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 Suchá nad Parnou
Termín: september
Obec Šelpice
Termín: september
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 Suchá nad Parnou
Termín: september
Obec Šelpice
Termín: september
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 – Brestovany a Dolné Orešany, za obdobie od 01. 01.2021
do 31. 03. 2022; v mesiaci september – Horné Orešany a Hrnčiarovce, za obdobie od 01.
01. 2021 do 31. 07. 2022.
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
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