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Okresný úrad Žilina (ďalej len OÚ Žilina) odbor krízového riadenia (ďalej len odbor KR) 

zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany obyvateľstva a riadenia štátu v krízových 

situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu  

a integrovaného záchranného systému v územnom obvode v súlade s platnou právnou úpravou.  

Okresný úrad podľa § 14 ods. 1 písm. f) 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  vo svojom územnom obvode vo forme 

„Plánu hlavných úloh.......“. 

 

Kontakt na odbor KR OÚ Žilina 

Adresa/sídlo Spojenie Úradné hodiny 

Okresný úrad Žilina, odbor  krízového 

riadenia, Vysokoškolákov 8556/33B,  

010 08 Žilina 
Sídlo odboru krízového riadenia:   

Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina 

Telefón 

041/ 562 63 45 

e-mail 

okr.za@minv.sk 

Pondelok 

Utorok 

Štvrtok 

od  08:00 h 

do  15:00 h 

Streda 
od  08:00 h  

do  17:00 h 

Piatok 
od  08:00 h 

do 14:00 h 

 

 

Zamestnanci  odboru  KR OÚ Žilina za  úsek civilnej ochrany obyvateľstva       

Titul, meno  

a priezvisko 
Telefón E-mail 

JUDr. Miroslava STANÍKOVÁ   
(vedúca odboru KR) 

041/5117 283  

mobil: 0918 781 836 miroslava.stanikova@minv.sk  

Beáta Osiková 
041/5117 551 

041/5626 345 beata.osikova@minv.sk  

Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania 

Ing. Jaroslav GÍR  
(vedúci oddelenia) 

041/5117 554 

sl. mobil: 0905 737 112 jaroslav.gir@minv.sk 

Ing. Jaroslav Suchopárek 
041/5117 553 

sl. mobil: 0905 609 654 
jaroslav.suchoparek@minv.sk 

Ing. Miroslav Balko 041/5117 561 miroslav.balko2@minv.sk 

Ing. Jozef Lysík 041/5117 562 jozef.lysik@minv.sk 

JUDr. Katarína Hollá 041/5117 550 katarina.holla@minv.sk  

Ing. Erika Sobolová, PhD. 041/5117 552 eika.sobolova@minv.sk 
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Kontakt na zamestnancov mestského úradu v Žiline, ktorí plnenia úlohy civilnej ochrany v rámci            

územia mesta  

Mesto Adresa Meno a priezvisko 
Telefón 

Email 

Žilina 

Mestský úrad v Žiline  

Námestie obetí komunizmu 1 

011 31  Žilina 

Ing. Monika Šullová 

Ing. Monika 

Tlacháčová 

041/ 7063 204 

0917 178 059 

sekretariatmsu@zilina.sk 

monika.sullova@zilina.sk 

monika.tlachacova@zilina.sk 

 

Právne predpisy:  

Na  úseku civilnej ochrany obyvateľstva:  

 Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 

 Vyhláška MV SR č.  532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických 

požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany  v znení neskorších predpisov  

 Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 Vyhláška MŽP SR č. 198/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 

Z. z. o prevencii ZPH a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 Vyhláška MV SR č.  328/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii  

 Vyhláška MV SR č.  533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami 

nebezpečných látok v znení neskorších predpisov  

 Vyhláška MV SR č.  303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení 

neskorších predpisov 

 Vyhláška MV SR č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na  zabezpečovanie hospodárenia s materiálom 

civilnej ochrany  v znení neskorších predpisov  

 Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie technických a prevádzkových 

podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov  

 Vyhláška MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác  

a organizovania jednotiek civilnej ochrany  v znení neskorších predpisov  

 Vyhláška MV SR č. 599/2006 Z. z., ktorou sa  ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú 

ochranu z prostriedkov štátneho rozpočtu v znení neskorších predpisov  

 Vyhláška MV SR č. 7/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku 

CO 
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I n f o r m á c i e : 

  o vydávaní revue pre civilnú ochranu, dvojmesačníka pre orgány krízového riadenia 

a odbornú verejnosť 

 CIVILNÁ OCHRANA – revue pre civilnú  ochranu obyvateľstva 

Vydáva:    Sekcia krízového riadenia  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

Vychádza: Dvojmesačník 

Adresa redakcie: Sekcia krízového riadenia MV SR, pracovisko – Príboj 559, 976 31 Slovenská Ľupča, 

Tel.: 0961 604 292, mobil: +421 908 277 482,  e-mail: alica.smalova@minv.sk  

Distribúcia a predplatné časopisu Civilná ochrana, revue pre civilnú ochranu obyvateľstva: Sekcia 

krízového riadenia MV SR, pracovisko Príboj 559, 976 31 Slovenská Ľupča  

Objednávku posielajte na adresu: CBTČ, Soňa Mačkovičová, Príboj 559, 976 31 Slovenská Ľupča, 

Tel.: 0961 604 259, e-mail: sona.mackovicova@minv.sk 

Redakcia revue Civilná ochrana 

Príboj 559 

976 31 Slovenská Ľupča 

Telefón: 0961 604 292 

E-mail: alica.smalova@minv.sk  

 

 

 o krízovom štábe Okresného úradu Žilina (ďalej len „KŠ OÚ“)  

Podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času 

vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov je Okresným úradom Žilina zriadený KŠ OÚ. 

Predsedom KŠ OÚ je prednosta okresného úradu, podpredsedom  KŠ OÚ je vedúca odboru krízového 

riadenia okresného úradu. 
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Prehľad podnikov kategorizovaných v zmysle zákona NR SR č. 128/2015 Z. z. o prevencii ZPH                           

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 198/2015 Z. z., ktorou  

sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii ZPH a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
 

v územnej  pôsobnosti  Okresného úradu Žilina.  

 

P. 

č. 

Miesto zdroja ohrozenia  
Zdroj ohrozenia 

CHNL  

Hranica oblasti ohrozenia v (metroch)  

a limit pre koncentračnú izočiaru  

u vybraných druhov CHNL  

 

 

Obchodné meno spoločnosti  
 

 

chemická  

nebezpečná látka  

(CHNL)  

IDLH  
(max. prípustná hodnota 

koncentrácie  u CHNL 

pre okamžité 

nebezpečenstvo ohrozenia 

života a zdravia                                   

u nechránených osôb 

s časovou expozíciou       

do 30 min. )  

 

ERPG – 3  
(max. prípustná hodnota 

koncentrácie  u CHNL 

pre nebezpečenstvo 

ohrozenia života 

a zdravia                                   

u nechránených osôb 

s časovou expozíciou                   

do 60 min. )  

 

Podnik zaradený do kategórie  „B“  
v súlade s právnym ustanovením  zákona  č. 128/2015 Z. z. 

1.  

Štátne hmotné rezervy SR  

1. skladovanie ropných 

produktov:   (NM, PL-7, oleje)  Ropné produkty:   

- motorová nafta,         

- motorový olej,           

- prevodový olej,        

- letecký petrolej,  

koncentrácia IDLH nie 

je stanovená.  
 

pool fire = 51 m  

tepelný tok 4 kW/m
2
  

stabilita atmosféry 

1,5/F  

HS C-1  

(havarijný scenár C-1) 

koncentrácia ERPG - 3  

nie je stanovená.  
 

pool fire = 58 m  

tepelný tok 4 kW/m
2
  

stabilita atmosféry 

3,2/D  

HS C-1  

(havarijný scenár C-1) 

Zväz pre skladovanie zásob, a.s.  

Vlčie hrdlo 1 Bratislava,             

- Prevádzka Terminál Horný 

Hričov 013 42.   

Podnik zaradený do kategórie  „A“  
v súlade s právnym ustanovením  zákona  č. 128/2015 Z. z. 

2.  

Obchodné stredisko – odbytový 

sklad TP,  Žilina - Mojšová Lúčka 

010 56  

acetylén  74 m  

koncentrácia 

ERPG-3 nie je 

stanovená.  

MESSER TATRAGAS,  

spol. s  r.o.  Mojšová Lúčka  

010 56 Žilina 

chlór  

(únik CL2   

1 ks TF 40 l (50 kg) ) 
506 m  363 m  

amoniak  

(únik NH3   

1 ks SUD 500 kg)  
433 m  261 m  
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Prehľad subjektov (právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov), ktorí sú povinní plniť úlohy 

v súlade s právnym ustanovením zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v ZNP                      

a v náväznosti na vyhlášku MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva  

pred  účinkami nebezpečných látok v ZNP  
 

v územnej  pôsobnosti  Okresného úradu Žilina.  
 

P. 

č. 

Miesto zdroja ohrozenia 
Zdroj ohrozenia 

CHNL  

Hranica oblasti ohrozenia v (metroch)  

a limit pre koncentračnú izočiaru  

u vybraných druhov CHNL  

 

 

Obchodné meno spoločnosti  
 

 

chemická  

nebezpečná látka  

(CHNL)  

IDLH  
(max. prípustná 

hodnota koncentrácie  

u CHNL pre okamžité 

nebezpečenstvo 

ohrozenia života 

a zdravia                                   

u nechránených osôb 

s časovou expozíciou       

do 30 min. )  

ERPG – 3  
(max. prípustná hodnota 

koncentrácie  u CHNL 

pre nebezpečenstvo 

ohrozenia života 

a zdravia                                   

u nechránených osôb 

s časovou expozíciou                   

do 60 min. )  

Nezaradené podniky v súlade s právnym ustanovením  zákona  č. 128/2015 Z. z.   

(podniky s podlimitnými  množstvami  chemických nebezpečných látok)  

3. 

Zimný štadión Žilina  

Športová 5  010 01 Žilina  amoniak  

(čpavok)  
400 m  265 m  

Mestský hokejový klub Žilina a.s. 

- prevádzkovateľ  ŽILBYT s.r.o. Žilina  

 

4. 

POLYCASA  SLOVAKIA   spol. 

s r.o.  Žilina  

M. R. Štefánika 71,  010 39  Žilina  
-  toluén  

-  metylakrylát  

-  metylmetakrylát  

106 m  155 m  

POLYCASA  SLOVAKIA,      

spol. s r.o. Žilina  zlúčeniny 

tetrametylsuccinonitrilu 
52 m  

koncentrácia ERPG-3 nie 

je stanovená.  

 

5. 

PRETOLOG s.r.o. Žilina  

prevádzka Ryba Žilina,              

M. Rázusa č. 5  Žilina 010 01  

amoniak  

(čpavok)  
565 m  344 m  

 

Spoločníci:  

1. PRETO spol.  s r.o.  

Uhoľná 8518/9  Žilina 010 01  
 

2. Ryba Žilina, spol. s r.o.  

Športová 9, Žilina 010 01   

 

6. 

Termálne kúpalisko Veronika 

Rajec  
plynný technický 

chlór  
634 m  460 m  

Obchodné meno: EMIT spol. s r.o. 

Bystrická 57,   015 01 Rajec   

 

7. 

MKP s.r.o.  Žilina  

Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina 

plynný technický 

chlór  
667 m  480 m   

Mestská krytá plaváreň s.r.o. 

Žilina   
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v územnej  pôsobnosti  Okresného úradu Žilina.  

 

P. 

č. 

Miesto zdroja ohrozenia 
Zdroj ohrozenia 

CHNL  

Hranica oblasti ohrozenia v (metroch)  

a limit pre koncentračnú izočiaru  

u vybraných druhov CHNL  

 

 

Obchodné meno spoločnosti  
 

 

chemická  

nebezpečná látka  

(CHNL)  

IDLH  
(max. prípustná hodnota 

koncentrácie  u CHNL 

pre okamžité 

nebezpečenstvo ohrozenia 

života a zdravia                                   

u nechránených osôb 

s časovou expozíciou       

do 30 min. )  

ERPG – 3  
(max. prípustná hodnota 

koncentrácie  u CHNL 

pre nebezpečenstvo 

ohrozenia života 

a zdravia                                   

u nechránených osôb 

s časovou expozíciou                   

do 60 min. )  

8. 

LPGAS,  s.r.o. Na Sihoti 2, 

013 01  Teplička  Nad Váhom. 
acetylén  

koncentrácia IDLH   

nie je stanovená  

koncentrácia TEEL -3  

45 m  

Plnička LPG a predajné miesto  

technických plynov - pobočka 

Teplička Nad Váhom  

materská spoločnosť:  

Air Products Slovakia, s.r.o. 
Mlynské Nivy 74 Bratislava 821 05  

LPG  

(Propán-bután)  

UN 1965  

113 m  63 m  

9. 

Linde GAS k. s. Žilina  
predajné miesto TP - pobočka Žilina  

ul. Pavla Mudroňa 7, 010 01 Žilina 

amoniak  

(čpavok)  
189 m  129 m  

Predajňa technických plynov 

pobočka - Linde Gas, k. s. Žilina  
plynný technický 

chlór  
667 m  480 m  

 

10. 

Franke  Slovakia, s.r.o.   

M. R. Štefánika 71 

010 01 Žilina  

Metylmetakrylát  

(MMA)  
33 m  33 m  

prevádzka:  Strečno  Organický peroxid 

Typ C  

koncentrácia IDLH   

nie je stanovená  
koncentrácia ERPG-3 

nie je stanovená.  

 

11. 

PBGAS, s.r.o.  K cintorínu 668,  

Žilina – Bánová   Acetylén  

UN 1001  

koncentrácia IDLH   

nie je stanovená  
koncentrácia ERPG-3 

nie je stanovená  

PBGAS, s.r.o. Žilina – Bánová  

- skladový areál technických 

plynov  

Propán  

UN 1978  

koncentrácia IDLH   

nie je stanovená  

koncentrácia ERPG-3 

nie je stanovená. 

AEGL - 3  
(33 000 ppm)   

11 m  

AEGL - 2  
(17 000 ppm)   

16 m  

LPG 

(Propán-bután)  

UN 1965   

koncentrácia IDLH   

nie je stanovená 

koncentrácia ERPG-3 

nie je stanovená. 
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v územnej  pôsobnosti  Okresného úradu Žilina.  

 

P. 

č. 

Miesto zdroja ohrozenia 
Zdroj ohrozenia 

CHNL  

Hranica oblasti ohrozenia v (metroch)  

a limit pre koncentračnú izočiaru  

u vybraných druhov CHNL  

 

 

Obchodné meno spoločnosti  
 

 

chemická  

nebezpečná látka  

(CHNL)  

IDLH  
(max. prípustná hodnota 

koncentrácie  u CHNL 

pre okamžité 

nebezpečenstvo ohrozenia 

života a zdravia                                   

u nechránených osôb 

s časovou expozíciou       

do 30 min. )  

ERPG – 3  
(max. prípustná hodnota 

koncentrácie  u CHNL 

pre nebezpečenstvo 

ohrozenia života 

a zdravia                                   

u nechránených osôb 

s časovou expozíciou                   

do 60 min. )  

12. 

SIAD Slovakia spol. s r. o. 

Bánovská cesta 3 010 01 Žilina  

Acetylén 

UN 1001 
koncentrácia IDLH 

nie je stanovená 
koncentrácia ERPG-3 

nie je stanovená 

Plnička medicínskeho kyslíku a 

predajné miesto technických 

plynov,  

materská spoločnosť:  

SIAD Slovakia spol. s r. o. 

Rožňavská 17, 831 04 Bratislava  

LPG 
(Propán-bután) 

UN 1965 

koncentrácia IDLH 

nie je stanovená 
koncentrácia ERPG-3 

nie je stanovená 

medicínsky kyslík 

UN 1072 
koncentrácia IDLH 

nie je stanovená 
koncentrácia ERPG-3 

nie je stanovená 

13. 

PRETO Ryba s. r. o. Žilina 

P. O. Hviezdoslava 8194/85 

010 01 Žilina 

prevádzka autonómneho 

amoniakového chladiaceho 

systému 

amoniak  

(čpavok)  

UN 1005  

565 m  344 m  

 

 

Podľa § 16 zákona  č. 42/1994 Z. z. plníte nasledovné úlohy: 
 

1.   § 16 ods. 1 písm. a)       

Pripravovať a zabezpečovať ochranu svojich zamestnancov, osôb prevzatých do starostlivosti a osôb, 

ktoré môžu ohroziť.  

 

Nositeľ úlohy:  dotknuté PO, FO - podnikatelia v územnom obvode OÚ Žilina.  

Termín:  priebežne  

 

 

2.   § 16 ods.  1 písm. b)  

Poskytovať okresným úradom a obciam, na ktorých území pôsobia, informácie o možnom 

nebezpečenstve, jeho rozsahu, spôsobe ochrany a likvidácii následkov a tieto pravidelne aktualizovať.  

 

K naplneniu zákonnej povinnosti vykonať:  

2.1 Bezodkladne okresnému úradu a obci poskytnúť informácie o zmenách v technológii vo výrobnom 

procese, skladovaní (zmeny množstiev NL) ktoré priamo ovplyvňujú hodnotenie miery rizika 

a stanovenie oblasti dotknutého ohrozeného územia a taktiež vykonávanie technických opatrení 

akými sú: opravy, revízie, dopĺňanie množstva NL do technologického systému, u ktorých je zvýšené 

riziko úniku i malých koncentrácií chemických nebezpečných látok (ďalej „CHNL“).   
 

Nositeľ úlohy:  dotknuté PO, FO - podnikatelia v územnom obvode OÚ Žilina.  

Termín:  bezodkladne na adresu dotknutého okresného úradu a obce v súlade s textom.  
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2.2 Aktualizovanú dokumentáciu a to: „Vyhodnotenie oblasti ohrozenia pri úniku od zdroja CHNL                              

v podniku“ a „Plán ochrany svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti“ bezodkladne 

doručiť okresnému úradu a dotknutej obci (mestu).  
 

Nositeľ úlohy:  dotknuté PO, FO - podnikatelia v územnom obvode OÚ Žilina.  

Termín: aktualizáciu zákonnej dokumentácie vykonávať aspoň raz za päť rokov v súčinnosti                         

so špecialistom na ZPH a bezodkladne doručiť na adresu okresného úradu a obce.   

 

 

3.    § 16 ods. 1 písm. c)  

Spolupracovať s okresnými úradmi a obcami pri riešení ochrany obyvateľstva.  

 

K naplneniu zákonnej povinnosti vykonať:  

3.1 Jeden krát ročne nadviazať súčinnosť s dotknutými ohrozenými obcami (mestom) za účelom 

zlepšovania postupov a metód spoločného plnenia úloh na zabezpečenie ochrany zamestnancov, 

osôb prevzatých do starostlivosti a dotknutého obyvateľstva v súvislosti s vyhodnotením 

jednotlivých havarijných scenárov v oblasti ohrozenia pri možnom vzniku mimoriadnej udalosti 

spojenej s únikom chemických nebezpečných látok.  
 

3.2 V rámci prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc navrhnúť v spolupráci                        

s OÚ Žilina a obcou (mestom) spôsob informovania ohrozených obyvateľov a zamestnancov 

objektov o možnom nebezpečenstve, jeho rozsahu, spôsobe ochrany  (napr. formou brožúry, alebo 

letáku, resp. realizovanie exkurzií ...).   
 

Nositeľ úlohy:  dotknuté PO, FO - podnikatelia v územnom obvode OÚ Žilina.  

Termín:  1 krát ročne  

 

4.   § 16 ods. 1  písm. d)  

Oznámiť bezodkladne vznik mimoriadnej udalosti a navrhnúť opatrenia na ochranu života, zdravia                       

a  majetku okresnému úradu a obci, na ktorej území pôsobia.  

 

K naplneniu zákonnej povinnosti vykonať:  

4.1 V prípade vzniku mimoriadnej udalosti oznámiť MU bezodkladne na linku tiesňového volania č. 112 

(KS IZS – koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému OÚ Žilina) s navrhovanými 

úlohami a opatreniami pre dotknuté obyvateľstvo a zložky integrovaného záchranného systému.  
 

Nositeľ úlohy:  dotknuté PO, FO - podnikatelia v územnom obvode OÚ Žilina.  

Termín:  bezodkladne v súlade s pravidlami pre ohlasovanie tiesňového volania na t. č. 112.  
 

 

5.   § 16 ods. 1  písm. e)  

Zabezpečiť vypracovanie plánu ochrany svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti a jeho 

aktualizáciu v rozsahu určenom okresným úradom, ak nevypracúvajú havarijné plány podľa osobitných 

predpisov, precvičiť tento plán  aspoň raz za tri roky.  

 

K naplneniu zákonnej povinnosti vykonať:  

Do termínu 31. marca nahlásiť na OÚ Žilina plánovaný termín vykonania cvičenia a doručiť                    

na OÚ Žilina jeden mesiac pred vykonaním cvičenia dokument s názvom: „Zámer na vykonanie 

cvičenia dotknutej právnickej osoby.  

Nositeľ úlohy:   

1) Franke  Slovakia, s.r.o. Strečno,  SNP 840/180  Strečno 013 24  
 

Termín:   do 31. marca  
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5.2 Zabezpečiť vypracovanie dokumentácie s názvom: „Plán ochrany svojich zamestnancov a osôb 

prevzatých do starostlivosti“, odborne spôsobilou osobou v rozsahu určenom Okresným úradom 

Žilina (v prílohe) a doručiť v jednom vyhotovení na odbor KR OÚ Žilina a dotknutú obec (mesto).   

Nositeľ úlohy:  

1) PRETO Ryba s.r.o. Žilina, P.O. Hviezdoslava 8194/85 010 01 Žilina,  (nová spoločnosť od roku 2021) 

2) EMIT spol. s. r. o. – Termálne kúpalisko Veronika Rajec,  Bystrická 57,  015 01 Rajec.  
 

Termín:   do 30. júna  

 

5.3 Aktualizovať dokumentáciu „Plán ochrany svojich zamestnancov a osôb prevzatých                                       

do starostlivosti“ v rozsahu určenom Okresným úradom Žilina a doručiť v jednom výtlačku  

na Odbor KR OÚ Žilina a v jednom výtlačku na dotknutú obec, (mesto).  

Nositeľ úlohy:  

1) MsHK, a. s. Žilina, Športová 5, 010 01 Žilina v súčinnosti so zazmluvnenou spoločnosťou SŠZ 

mesta Žilina, s.r.o.  

2) Mestská krytá plaváreň s.r.o. Žilina Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina v súčinnosti                                 

so zazmluvnenou spoločnosťou SŠZ mesta Žilina, s.r.o.  
 

Termín:   do 30. júna  

Poznámka:   
SŠZ mesta Žilina, s.r.o. - Správa športových zaradení mesta Žilina, s.r.o. Vysokoškolákov 1765/8 010 08 Žilina   

 

6.    § 16 ods. 1  písm. f)  
Zriaďovať jednotky civilnej ochrany a zariadenia civilnej ochrany podľa vlastného rozhodnutia alebo 

podľa rozhodnutia okresného úradu, ako aj zabezpečovať akcieschopnosť jednotiek civilnej ochrany  

a prevádzkyschopnosť zariadení civilnej ochrany.  

 

K naplneniu zákonnej povinnosti vykonať:  
6.1. Aktualizovať vypracovanú dokumentáciu v súvislosti so zriadením jednotiek CO v rozsahu § 12 

ods. 5 písm. d) vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z. z.  
 

Nositeľ úlohy:  dotknuté PO, FO - podnikatelia v územnom obvode OÚ Žilina.  

Termín:  priebežne  

6.2 Vykonať nácvik vytvorených jednotiek civilnej ochrany v trvaní 4 – 6 hodín na tému: „Činnosť  

jednotiek civilnej ochrany pri úniku chemickej nebezpečnej látky“.  
 

6.3. Vybaviť jednotky CO predurčeným materiálom.   

Nositeľ úlohy:  dotknuté PO, FO - podnikatelia v územnom obvode OÚ Žilina.  

Termín:   v rámci precvičenia Plánu ochrany svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti.  

 

7.    § 16 ods. 1  písm. g)  

         Vykonávať hlásnu službu pre svojich zamestnancov, osoby prevzaté do starostlivosti, iné osoby a obce, 

ktoré bezprostredne ohrozujú.    

K naplneniu zákonnej povinnosti vykonať:  

7.1. Organizačne a technicky zabezpečovať nepretržitú a bezporuchovú prevádzku vybudovaného 

„autonómneho systému“ varovania  obyvateľstva a vyrozumenia osôb.   
 

Nositeľ úlohy:  dotknuté PO, FO - podnikatelia v územnom obvode OÚ Žilina.  

Termín:   trvalý  
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7.2 Zabezpečovať pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti elektronických sirén  v rámci 

autonómnych systémov varovania  obyvateľstva a vyrozumenia osôb, vybudovaných v objekte.  
 

Nositeľ úlohy:  dotknuté PO, FO - podnikatelia v územnom obvode OÚ Žilina.  

Termín:  v stanovených termínoch  

Termíny preskúšania prevádzkyschopnosti autonómnych systémov varovania obyvateľstva sú uvedené 

v Usmernení k preskúšaniu prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 20232 vydaného 

Sekciou krízového riadenia MV SR. Toto usmernenia Vám bolo zaslané v mesiaci december 2021.   

Výsledok preskúšania sirény ihneď telefonicky nahlásiť na odbor KR OÚ Žilina   na č. t. 041/5117 553,  

alebo e-mailom na adresu: jaroslav.suchoparek@minv.sk  

 

8.   § 16 ods. 1  písm. h)           
Zriaďovať a udržiavať ochranné stavby pre svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti 

a prostriedky varovania. 

Poznámka: Ukrytím sa podľa § 3 ods. 9 zákona č. 42/1994 Z. z., rozumie ochrana osôb v ochranných 

stavbách pred možnými následkami mimoriadnych udalostí. 

K naplneniu zákonnej povinnosti vykonať:  

8.1 Vypracovať ročný plán údržby a aktualizovať dokumentáciu pre údržbu a prevádzku ochrannej 

stavby v súlade s vyhláškou MV SR č. 532/2006 Z. z.  

Nositeľ úlohy:  Zväz pre skladovanie zásob, a. s. Bratislava – prevádzka  Terminál Horný Hričov  

Termín:  do 31. marca   

8.2  V ochrannej stavbe realizovať úkony v súlade s ročným plánom údržby.  
 

Nositeľ úlohy:  Zväz pre skladovanie zásob, a.s. Bratislava – prevádzka  Terminál Horný Hričov  

Termín:   v texte v súlade s ročným plánom údržby.  

8.3 V zmysle prílohy č. 12, a textovej časti ods. 3 písm. e) k vyhláške MV SR č. 532/2006 Z. z. 

aktualizovať evidenčný list ochrannej stavby podľa prílohy č. 5 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. 

a zaslať v printovej podobe na Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia, alebo v elektronickej 

podobe na e-mailovú adresu: jozef.lysik@minv.sk   
 

Nositeľ úlohy: Zväz pre skladovanie zásob, a. s. Bratislava – prevádzka  Terminál Horný Hričov  

Termín:  do 31. marca   
 

8.4 Udržiavať vo funkčnom stave ďalšie prostriedky varovania (napr. megafón, rozhlas ...) za účelom 

včasného varovania a vyrozumenia vlastných zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti.  
 

Nositeľ úlohy:  dotknuté PO, FO - podnikatelia v územnom obvode OÚ Žilina.  

Termín:  priebežne   

 

9.   § 16 ods. 1  písm. i)  
Plánovať a pri mimoriadnej udalosti vyhlásiť a uskutočniť evakuáciu svojich zamestnancov a osôb 

prevzatých do starostlivosti a neodkladne o tom informovať obec, na ktorej území pôsobia.  

- Plán evakuácie je súčasťou vypracovaného plánu ochrany svojich zamestnancov a osôb prevzatých  

do starostlivosti.  

 

V prípade ohrozenia objektu vznikom mimoriadnej udalosti - katastrofou, napr. porušenie vodnej stavby 

sa spravidla vykonáva dlhodobá evakuácia s možným návratom osôb po 72 hodinách. PO, FO – 
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podnikatelia sú povinné vykonať opatrenia v súčinnosti s obcou (mestom) na ochranu svojich 

zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti.   

 

10.  § 16 ods. 1  písm. j)  
Zabezpečiť na vlastné náklady špeciálne prostriedky individuálnej ochrany pre svojich zamestnancov 

a osoby prevzaté do starostlivosti podľa druhu nebezpečnej látky, ktorou môžu ohroziť život alebo 

zdravie.  

K naplneniu zákonnej povinnosti vykonať:  

10.1 Udržiavať špeciálne prostriedky individuálnej ochrany pre svojich zamestnancov a osôb prevzatých                              

do starostlivosti v prevádzkyschopnom stave. Druh a počet špeciálnych prostriedkov individuálnej 

ochrany nahlásiť na OÚ Žilina odbor KR.  
 

 

Nositeľ úlohy:  dotknuté PO, FO - podnikatelia v územnom obvode OÚ Žilina.   

Termín:   do 31. mája    

 

11.    § 16 ods. 1 písm. k)  
Skladovať, ošetrovať a zabezpečovať výdaj materiálu civilnej ochrany pre vlastné jednotky civilnej 

ochrany a jednotky civilnej ochrany vytvorené pre potreby územia a prostriedkov individuálnej ochrany  

pre svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti.  

K naplneniu zákonnej povinnosti vykonať:  

11.1  Plniť zmluvné podmienky v súlade s uzatvorenou zmluvou o výpožičke hnuteľného majetku štátu 

SR materiálu civilnej ochrany.  
 

Nositeľ úlohy:  dotknuté PO, FO - podnikatelia v územnom obvode OÚ Žilina.   

Termín:    trvale.    

 

11.2 V spolupráci s Odborom krízového riadenia OÚ Žilina podľa potreby vykonať obmenu 

prostriedkov individuálnej ochrany a vykonať fyzickú inventarizáciu hnuteľného majetku štátu - 

materiálu CO a výsledok inventarizácie v stanovenom termíne zaslať na adresu OÚ Žilina.   
 

Nositeľ úlohy:   dotknuté PO, FO - podnikatelia v územnom obvode OÚ Žilina.   

Termín:    do 30. novembra  príslušného kalendárneho roka.   

 

 

12.   § 16 ods. 1 písm. l)    
Poskytnúť pri príprave na civilnú ochranu a pri mimoriadnych udalostiach orgánom štátnej správy  

alebo  obciam vecné prostriedky, ktoré vlastnia alebo užívajú.  

 

K naplneniu zákonnej povinnosti vykonať: 

12.1  Pri vzniku mimoriadnej udalosti a s vyžiadaním obce o prostriedky na odstraňovanie následkov 

mimoriadnej udalosti spôsobenou činnosťou, ktorou ohrozili život, zdravie alebo majetok.  
 

Nositeľ úlohy:   dotknuté PO, FO - podnikatelia v územnom obvode OÚ Žilina.   

Termín:  pri vzniku mimoriadnej udalosti.   
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13.  § 16 ods.  6   
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí vyrábajú a skladujú nebezpečné látky  

alebo manipulujú s nebezpečnými látkami a tým ohrozujú život, zdravie alebo majetok, sú povinní  

na vlastné náklady zabezpečiť systém monitorovania územia, varovania obyvateľstva a vyrozumenia 

osôb na ohrozenom území a trvale ho udržiavať v prevádzke.  

K naplneniu zákonnej povinnosti  vykonať:  

13.1  Zabezpečiť stacionárne (prípadne mobilné) prostriedky monitorovania celého ohrozeného územia 

v oblasti ohrozenia od zdroja CHNL,  resp. zabezpečiť dohody, (zmluvy) s oprávnenými 

subjektmi o vykonaní monitorovania celého ohrozeného územia v súlade so schválenou 

dokumentáciou pre hodnotenie miery rizika dotknutej spoločnosti (ohrozovateľa) s názvom: 

„Vyhodnotenie oblasti ohrozenia spoločnosti, (subjektu – ohrozovateľa) v súlade s Vyhláškou    

MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných 

látok v znp.   
 

Nositeľ úlohy:  dotknuté PO, FO - podnikatelia v územnom obvode OÚ Žilina.  

Termín:   bezodkladne   

3.2.  Zabezpečovať trvale informačný systém civilnej ochrany (hlásnu a informačnú službu).  
 

Nositeľ úlohy:  dotknuté PO, FO - podnikatelia v územnom obvode OÚ Žilina.  

Termín:   v texte  

 

14.    §  16 ods.  11   
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia sú povinní uhrádzať z vlastných zdrojov pre svojich 

zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti výdavky spojené   

a) s  uskladnením  materiálu  civilnej  ochrany  a  špeciálnych  prostriedkov  individuálnej  ochrany, 

b) s prípravou na civilnú ochranu, so zriadením a prevádzkovaním prostriedkov varovania 

a vyrozumenia,  

c) so zriadením a udržiavaním ochranných stavieb, 

d) s vyžiadaním a použitím síl a prostriedkov na odstraňovanie následkov v rámci vzniknutej 

mimoriadnej udalosti spôsobené svojou výrobnou, (obchodnou) činnosťou, ktorou ohrozili život, 

zdravie alebo majetok dotknutých zamestnancov, osôb prevzatých do starostlivosti  

alebo dotknutého obyvateľstva.  

 

Nositeľ úlohy:  dotknuté PO, FO - podnikatelia v územnom obvode OÚ Žilina.  

Termín:   bezodkladne   
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Plán kontrolnej činnosti a metodickej pomoci na rok  2022:  
 

P. 

č.  
Názov PO a FO – podnikateľov  

Mesiac vykonania kontroly  

(metodickej  pomoci)  

Nezaradené podniky podľa Zákona NR SR č. 128/2015 Z. z.   
 

(podniky s podlimitnými  množstvami CHNL v súlade so Zákonom č. 42/1994 Z. z.  

v náväznosti na Vyhlášku MV SR  č. 533/2006 Z. z. )  

1.  
Mestský hokejový klub, a. s. Žilina  

Športová 5, 010 15 Žilina  

Bežná kontrola v súlade so zákonom   

č. 42/1994 Z. z.  

Termín:   február až máj  
 

Právna zmena prevádzkovateľa spoločnosti 

MsHK, a .s. Žilina na zazmluvnenou 

spoločnosť SŠZ mesta Žilina, s.r.o.  
 

Poznámka:  

mesto Žilina je 100 % majiteľ spoločnosti:  

HsHK, a. s. Žilina.   

2. 

SIAD, Slovakia spol. s r. o. Rožňavská 17                      

831 04 Bratislava – prevádzka SIAD Slovakia, spol. 

s r. o. Bánovská cesta 3   010 01 Žilina.  

Bežná kontrola v súlade so zákonom   

č. 42/1994 Z. z.  

Termín:   máj – august    
 

- pokračovanie kontroly z roku 2021  

Koordinovaná kontrola v súlade so zákonom NR SR č. 128/2015 Z. z.   

- podnik zaradený do kategórie „B“   

3.  

Zväz pre skladovanie zásob, a. s. Vlčie hrdlo 1 

Bratislava,  

Prevádzka - Terminál Horný Hričov  

013 42  Horný  Hričov.  

Koordinovaná kontrola  
Termín: marec  2022  

 

Deň vykonania KK bude určený  

z úrovne SIŽP IŽP so sídlom v Žiline. 

Koordinovaná kontrola v súlade so zákonom NR SR č. 128/2015 Z. z.   

- podnik zaradený do kategórie „A“   

4. 

Messer Tatragas, spol. s  r. o., Chalupkova č.9,     819 

44 Bratislava, v prevádzke:                                

Odbytový sklad Messer Tatragas  spol.  s r. o. 

Mojšová Lúčka 010 56 Žilina.  

Koordinovaná kontrola  
Termín: apríl  2022  

 

Deň vykonania KK bude určený  

z úrovne SIŽP IŽP so sídlom v Žiline.  

 

 

V Žiline, dňa:   ............ februára  2022   
 

Vypracoval:      Odbor krízového riadenia  Okresného úradu Žilina   

 

 

Odsúhlasila: JUDr. Miroslava Staníková 

                  vedúca odboru krízového riadenia 
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