
OPATRENIE 

Okresného úradu Trenčín 

č. 2/2015/ z 1. mája 2015, 

ktorým sa zjednocuje postup obcí pri spracovaní a vedení dokumentácie pri 

zabezpečovaní 

núdzového zásobovania a núdzového ubytovania obyvateľstva 

 

V záujme jednotného vedenia dokumentácie obcí v územnom obvode Okresného úradu 

Trenčín pri zabezpečovaní núdzového zásobovania (ďalej len „NZ“) a núdzového ubytovania 

(ďalej len „NU“) podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vydáva Okresný úrad Trenčín usmernenie 

pre spracovanie a vedenie dokumentácie pri zabezpečovaní núdzového zásobovania 

a núdzového ubytovania obyvateľstva. 

 

Článok I. 

Predmet úpravy 

 

Toto usmernenie upravuje jednotné vedenie dokumentácie pri zabezpečovaní NZ a NU obcí 

v územnom obvode Okresného úradu Trenčín. 

 

Článok II. 

Pojmy 

 

Počas vyhlásenej mimoriadnej situácie je prvoradou úlohou kompetentných orgánov 

zabezpečiť podmienky prežitia pre postihnuté obyvateľstvo, pričom sa rozumie 

a) núdzovým ubytovaním – zabezpečenie dočasného bývania osôb ohrozených alebo osôb 

postihnutých následkami mimoriadnej udalosti1), 

b) núdzovým zásobovaním – zabezpečenie dočasného minimálneho stravovania, minimálnych 

dávok pitnej vody a poskytovanie ďalších potrieb osobám postihnutým mimoriadnou 

udalosťou v medziach existujúcich podmienok na prežitie, najmä dodávok elektrickej energie, 

zabezpečenie tepla a základné zdravotnícke zabezpečenie2). 

 

Článok III. 

Východiskové podmienky 

 

1. Podmienky prežitia postihnutého obyvateľstva sa realizujú 

a) zabezpečením prežitia v mieste bydliska, pokiaľ sa zachovajú obydlia postihnutých osôb 

a je možné splniť základné hygienické podmienky. Prežitie v mieste bydliska je podmienené 

zabezpečením dodávky pitnej vody, najnevyhnutnejších potravín a základnej zdravotníckej 

starostlivosti a tiež zabezpečením dodávok energií v medziach existujúcich podmienok. 

b) zabezpečením evakuácie postihnutých osôb, pokiaľ mimoriadna udalosť má za následok 

čiastočné alebo úplné zničenie obydlí, v ktorých nie je možné splniť základné hygienické 

podmienky, alebo je prítomnosť nebezpečných látok v postihnutej oblasti, uniknutých pri 

mimoriadnej udalosti, vyššia ako normatívne prípustná koncentrácia. 

 

1 - §3, ods. 7 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov 

2 - §3, ods. 8 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov 

 



2. Na účel zabezpečenia prežitia postihnutého obyvateľstva obec, v súčinnosti s právnickými 

osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi, plánuje opatrenia3) pre poskytovanie NZ a 

NU. 

3. Obec, ktorá prijíma evakuované osoby z inej obce, v zmysle spracovaných plánov 

evakuácie, v spolupráci s okresným úradom vopred zmluvne upraví zabezpečenie ubytovania 

a zabezpečenie poskytovania teplej stravy pre evakuované osoby v zmysle spracovaných 

plánov zásobovacieho zabezpečenia evakuácie uzatváraním Dohôd o poskytovaní núdzového 

ubytovania a poskytovania teplej stravy. Tieto dohody uzatvára a podpisuje starosta 

(primátor) tej obce (mesta), ktorá prijíma evakuovaných s právnickou osobou alebo fyzickou 

osobou - podnikateľom, ktorý je prevádzkovateľom vývarovne, stravovacieho zariadenia 

alebo zariadenia určeného na ubytovanie alebo ktoré umožňuje dočasný pobyt osôb podľa 

Prílohy č. 7, 8 a 9. 

4. Obec, ktorá zabezpečuje plánovanú evakuáciu vlastného obyvateľstva v rámci svojho 

katastrálneho územia vopred zmluvne upraví zabezpečenie ubytovania a zabezpečenie 

poskytovania teplej stravy pre evakuované osoby uzatvorením dohôd vo svojej pôsobnosti v 

zmysle bodu 3 Čl. III tohto usmernenia. 

5. Pre zabezpečenie NZ a NU pre prípad plánovanej evakuácie alebo v prípadoch 

zabezpečenia evakuácie pri nepredvídanej mimoriadnej udalosti obec pre vlastné potreby ako 

aj pre potreby Okresného úradu Trenčín spracováva a vedie prehľady ubytovacích zariadení, 

stravovacích zariadení, dodávateľov komodít na zabezpečenie NU a NZ ako aj prostriedkov 

využiteľných pri zabezpečovaní NZ a NU vo svojej pôsobnosti v zmysle čl. VII. 

 

Článok IV. 

Predmet zmluvných vzťahov 

 

1. Predmetom zmluvných vzťahov môže byť využitie nehnuteľných a hnuteľných vecí, ako aj 

nevyhnutné personálne zabezpečenie obsluhy. Nehnuteľnou vecou sa rozumie objekt, ktorý 

môže plniť funkciu obydlia. Hnuteľnou vecou sa rozumie najnevyhnutnejšie zariadenie 

objektu na splnenie účelu s personálnym zabezpečením obsluhy – najnižší počet 

obsluhujúcich zamestnancov, ktorí vedia zariadenia plne obsluhovať. 

2. Pri uzatváraní zmlúv v zmysle Čl. III obec pri výbere zmluvného partnera prihliada na 

ekonomickú efektívnosť potenciálnych finančných nákladov. 

 

Článok V. 

Normy spotreby potravín 

 

Normy vybraných surovín pre postihnuté osoby : 

1. Pre výrobu stravy pre osoby postihnuté mimoriadnou udalosťou sa používajú normy 

vybraných surovín na jednu osobu a jedno hlavné jedlo podľa Pokynu č. 1/2000 Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky a Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 

pre oblasť zásobovacieho zabezpečenia evakuácie uvedené v Prílohe č. 6. 

2. Pre potreby zabezpečenia teplej stravy sa obyvateľstvo člení na skupiny: 

a) deti do troch rokov, 

b) mládež do 18 rokov, 

c) dospelé obyvateľstvo, 

d) ranení a hospitalizovaní v zdravotníckych zariadeniach a v domácom liečení. 

 

3 - §6, ods. 2 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov 

 



Článok VI. 

Výdavky 

 

Výdavky na evakuáciu a zabezpečenie núdzového ubytovania a núdzového stravovania pre 

postihnuté obyvateľstvo počas mimoriadnej situácie sú výdavkami civilnej ochrany podľa 

ustanovení § 2 ods. 1 písm. e) a f) vyhlášky MV SR č. 599/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu 

v znení neskorších predpisov a uhrádzajú sa z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej 

kapitoly ministerstva vnútra prostredníctvom rozpočtu okresného úradu. Obec výdavky 

súvisiace so zabezpečením NZ a NU uhrádza z vlastnej rozpočtovej kapitoly a následne 

požiada o náhradu skutočných výdavkov okresný úrad4) pri splnení podmienok určených 

odborným predpisom5). 

 

Článok VII. 

Odporúčané vedenie dokumentácie 

 

1. Na zabezpečenie NZ a NU obec vedie dokumentáciu v rozsahu: 

a) Prehľad zásobovacieho zabezpečenia evakuácie ako súčasť Plánu evakuácie, 

b) Prehľad o vytvorených zásobovacích jednotkách - Príloha č.1, 

c) Prehľad o ubytovacích zariadeniach - Príloha č. 2, 

d) Prehľad o stravovacích zariadeniach - Príloha č. 3, 

e) Prehľad možných dodávateľov komodít pre núdzové zásobovanie v pôsobnosti Okresného 

úradu Trenčín - Príloha č. 4, 

f) Prehľad prostriedkov využiteľných pri NZ a NU v pôsobnosti okresného úradu - Príloha č. 

5, 

g) Normy vybraných surovín na jednu osobu a jedno hlavné jedlo - Príloha č. 6, 

h) Dohody s príslušnými ubytovacími a stravovacími zariadeniami o poskytovaní núdzového 

ubytovania a teplej stravy - Príloha č. 7, 8, 9. 

2. Obec predkladá Okresnému úradu Trenčín v termínoch podľa Čl. IX. ods. 2 a 3 tabuľkové 

prehľady podľa Príloh č. 1 – 5. 

3. V prípade uzatvorenia dohôd s príslušnými ubytovacími a stravovacími zariadeniami o 

poskytovaní núdzového ubytovania a teplej stravy pre zabezpečenie evakuovaných osôb 

kópiu výtlačku obec neodkladne zašle Okresnému úradu Trenčín. O zmenách premietnutých 

do uzatvorených dohôd obec informuje Okresný úrad Trenčín najneskôr do 30 dní. 

 

Článok VIII. 

Kalkulácia NZ a NU 

 

1. Okresný úrad Trenčín pri evakuácii obyvateľstva z obce do obce a obec, ktorá evakuuje 

obyvateľstvo v rámci svojho katastrálneho územia na zabezpečenie reálnej potreby NZ: 

a) rozčlení ohrozené obyvateľstvo, v závislosti od možných mimoriadnych udalostí podľa § 6 

vyhlášky MV SR č. 75 /1995 Z.z. o zabezpečovaní evakuácie v znení neskorších predpisov, 

do skupín uvedených v Čl. V. bod 2 tohto pokynu. 

b) vypracuje potrebu na zabezpečenie jednotlivých komodít pre skupiny okrem skupiny d) na 

24 hodín. 

 

4 - § 15, ods. 1 písm. m) zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva 

5 - Pokyny Ministerstva vnútra SR na uplatňovanie náhrad výdavkov v súvislosti so záchrannými, 

lokalizačnými a likvidačnými prácami 

 



c) v prípadoch, kedy nie je možné stanoviť (určiť) počty ohrozených a postihnutých 

obyvateľov na hodnotenom území, okresný úrad použije na kalkuláciu pre zabezpečenie NZ 

počet zodpovedajúci 1/3 obyvateľstva obývajúceho hodnotené územie. 

 

2. Okresný úrad Trenčín pri evakuácii obyvateľstva z obce do obce a obec, ktorá evakuuje 

obyvateľstvo v rámci svojho katastrálneho územia, na zabezpečenie reálnej potreby NU 

vychádza z celkového počtu ohrozeného obyvateľstva na danom území. Na kalkuláciu pre 

zabezpečenie NU sa počíta so 100% počtu uvedeného obyvateľstva. 

3. Na zabezpečenie NZ a NU v rozsahoch určených v bodoch 1 a 2 vykoná Okresný úrad 

Trenčín v spolupráci s obcou, ktorá prijíma evakuované obyvateľstvo a obec, ktorá evakuuje 

obyvateľstvo v rámci svojho katastrálneho územia, pričlenenie subjektov, ktoré budú 

opatrenia zabezpečovať do príslušnej dokumentácie. 

4. NZ teplom, energiami pri ohrození sa zabezpečuje právnickými osobami a fyzickými 

osobami 

- podnikateľmi realizáciou regulačných opatrení podľa platnej legislatívy a pri vzniku 

mimoriadnej udalosti podľa nimi spracovaných plánov. 

5. Základné zdravotnícke zabezpečenie sa vopred neplánuje. Základné zdravotnícke 

zabezpečenie bude operatívne zabezpečované v rozsahu potrieb pri mimoriadnej udalosti. 

6. Kalkulácia podľa bodov 1 – 5 tohto článku sa vykonáva pre plánovanú evakuáciu. 

7. Pre potrebu zabezpečenia NZ a NU osobám postihnutým nepredvídanou mimoriadnou 

udalosťou sa vypracujú iba prehľady podľa Príloh č. 1 až 5 a kalkulácia sa vykonáva 

operatívne podľa skutočnej situácie. 

 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňa 9. mája 2015. 

2. Obce vypracujú dokumentáciu v stanovenom rozsahu do 3 mesiacov od nadobudnutia 

účinnosti usmernenia. Podklady v zmysle čl. VII. obce zašlú do 10 dní po spracovaní 

dokumentácie Okresnému úradu Trenčín. 

3. Aktualizáciu údajov vykonáva obec každoročne so stavom k 31.12. predchádzajúceho 

kalendárneho roka. Aktualizované údaje obec zasiela Okresnému úradu Trenčín do 20. 

januára kalendárneho roka. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Štefan Bohúň 

prednosta Okresného úradu Trenčín  


