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Hlavné úlohy v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej 

mobilizácie, civilného núdzového plánovania, ochrany kritickej infraštruktúry, správy materiálu 

civilnej ochrany a humanitárnej pomoci na rok 2015  

v pôsobnosti Okresného úradu Trenčín. 

 

 

V súlade s aktuálnymi potrebami v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, 

hospodárskej mobilizácie, civilného núdzového plánovania, ochrany kritickej infraštruktúry, správy 

materiálu civilnej ochrany a humanitárnej pomoci a aj v záujme koordinovaného postupu orgánov 

štátnej správy na všetkých úrovniach riadenia pri zabezpečovaní spoločných úloh  o d p o r ú č a m  

pre obce a mestá v okrese Trenčín plniť v roku 2015 nasledovné úlohy:  

 

 

ÚLOHY V OBLASTI CIVILNEJ OCHRANY A KRÍZOVÉHO PLÁNOVANIA 
 

1. V zmysle "Zamerania činnosti ..." spracovať "Ročný plán činnosti obce, mesta" v oblasti civilnej 

ochrany na rok 2015 (príp. využívať tento dokument ako „Ročný plán ...“). 

 

 Vykoná: obec, mesto  Termín: do 28.2. 2015 

 

2. V prípade zmien aktualizovať v plnom rozsahu „Kartu civilného núdzového plánovania  obce“ 

s dôrazom na počty a zaradenie osôb do jednotiek civilnej ochrany (pre vlastnú potrebu) v zmysle 

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

a organizovania jednotiek civilnej ochrany v znení neskorších predpisov, mená a kontakty na 

členov krízového štábu, techniku využiteľnú pri vykonávaní záchranných prác po vzniku 

mimoriadnej udalosti (MU). Zmeny zaslať odboru krízového riadenia OÚ Trenčín elektronicky na 

adresu pavol.dano@tn.vs.sk alebo písomne na adresu odboru. 

 

Vykoná: obec, mesto Termín: podľa určenia OÚ 

 

3. Zabezpečiť a vykonať zasadnutie krízového štábu obce /mesta/ minimálne dvakrát v roku a 

spracovať  záznam zo zasadnutia. 

 

Vykoná: obec, mesto   Termín: do 30.06. 2015 

                 do 30.11. 2015  

 

4. Zabezpečiť a vykonať prípravu obyvateľov obce, mesta na sebaochranu  a vzájomnú pomoc, ako aj 

prípravu na poskytovanie prvej pomoci pri vzniku MU, ako aj odborných jednotiek CO pre vlastnú 

potrebu v zmysle vyhlášky MV SR č. 303/1996 Z.z. na zabezpečovanie prípravy na CO v znení 

neskorších  predpisov. Predpísanú dokumentáciu  spracovať a viesť v zmysle § 11 ods. 2 a 3 

citovanej vyhlášky. 

 

    Vykoná: obec, mesto Termín: do 31.10.2015 

 

5. Zúčastniť sa na príprave organizovanej odborom krízového riadenia  OÚ 

- primátori miest a starostovia obcí, predsedovia a členovia krízových štábov miest a obcí. 

 Vykoná: obec, mesto, v súčinnosti Termín: podľa pozvánok 

s odborom  KR OÚ 

mailto:pavol.dano@tn.vs.sk
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6. Absolvovať odborné kurzy CO pre primátorov miest a starostov obcí, ktoré vykonáva VTÚ KM 

a CO Slovenská Ľupča bezplatne. Prihlásenie sa do kurzov, organizačné pokyny a ostatné 

náležitosti konzultujte prostredníctvom odboru krízového riadenia OÚ Trenčín. „Plán vzdelávania 

a prípravy na rok 2013“ je zverejnený na http://www.minv.sk/?vzdelavanie-3.  

 

     Vykoná: VTÚ KM Slovenská Ľupča                                     Termín: podľa pozvánok                                                                                            

 

7. V zmysle § 15 písmeno a) zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov aktualizovať „Plán ochrany obyvateľstva obce, mesta“, „Plán ukrytia“, „Plán 

evakuácie“) 

 

     Vykoná: obec, mesto Termín: podľa určenia OÚ   

 

8. Plniť ustanovenia §15a zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov – informácie pre verejnosť  

 

     Vykoná: obec, mesto Termín: priebežne 

 

9. Obec, mesto každoročne do 31. augusta vypracúva alebo preskúmava a podľa potreby aktualizuje 

povodňový plán záchranných prác obce, mesta a predkladá ho okresnému úradu v zmysle §3, ods. 

9 vyhlášky MŽP SR č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových 

plánov a postup ich schvaľovania. 

 

     Vykoná: obec, mesto Termín: v texte 

 

10. Zabezpečiť riadne skladovanie a ošetrovanie materiálu CO, udržiavať sklad a viesť príslušnú 

dokumentáciu skladu v zmysle vyhlášky MV SR č. 314/1998 Z.z. o podrobnostiach na 

zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších predpisov. 

 

     Vykoná: obec, mesto, ktoré skladujú materiál CO   Termín: 1.1.-31.12 2015 

 

11. Vykonať inventarizáciu materiálu CO so stavom k 31.12. 2015, podklady a inventarizačný zápis 

zaslať odboru krízového riadenia OÚ Trenčín 

 

    Vykoná: obec, mesto, ktoré skladuje materiál CO   Termín: podľa pokynov OÚ 

 

12. Zabezpečovať trvalú funkčnosť a pripravenosť systému varovania obyvateľstva a vyrozumenia 

osôb pri vzniku mimoriadnej udalosti v pracovnej i mimopracovnej dobe. 

 

    Vykoná: obec, mesto  Termín: úloha trvalá 

 

13. Aktualizovať plány varovania obyvateľstva a vyrozumenia  osôb v rámci "Plánov ochrany 

obyvateľstva" a nahlasovať kontaktné osoby a ich spôsob vyrozumenia v pracovnej a 

mimopracovnej dobe orgánu, ktorý zabezpečuje Vaše  vyrozumenie. 

 

    Vykoná: obec, mesto                                                               Termín: priebežne a podľa zmien 

 

14. Pri vzniku MU nahlásiť okamžite krízového riadenia OÚ Trenčín – KS IZS,  číslo tel. 7432 590, 

7435252, prípadne 112  - druh, rozsah, čas a miesto vzniku  MU. 

 

http://www.minv.sk/?vzdelavanie-3
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     Vykoná: obec, mesto                                                              Termín: ak hrozí MU príp. ihneď 

                                                                                                                        po vzniku MU 

 

15. V prípade zmeny územného plánu zapracovať  do neho  stavebnotechnické požiadavky na stavby 

z hľadiska požiadaviek civilnej ochrany v zmysle Vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o 

podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok 

zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov, spolupracovať s odborom krízového 

riadenia OÚ Trenčín pri prerokúvaní územnotechnických podkladov a územného plánu regiónu, 

územných plánov obcí a zón, v územnom konaní, v stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, ak 

ide o zariadenia civilnej ochrany  vydávaním záväzných stanovísk. 

 

    Vykoná: odbor KR OÚ, obec, mesto                                     Termín: január – december 2015   

 

16. V oblasti civilného núdzového plánovania na úseku podpory obrany štátu precvičiť v súčinnosti 

s odborom  krízového riadenia, oddelením obrany štátu OÚ Trenčín doručovanie doporučených 

zásielok a činnosť okresného strediska po vzniku krízovej situácie. 

 

    Vykoná: odbor  KR OÚ, vybrané obce, mestá Termín: september až november  

 

 

                

 

ÚLOHY V OBLASTI HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE 

 

1. Spolupracovať s právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi pri naplňovaní 

databázy JIS HM/EPSIS.    

 

 Vykoná:obec, mesto, oprávnené na prácu  Termín: priebežne 

                 s JIS HM/EPSIS                             

v súčinnostis odborom KR ObÚ 

 

2. Zriaďovať výdajne odberných oprávnení a viesť dokumentáciu výdajne odberných oprávnení. 

 

Vykoná: obec, mesto, v súčinnosti  Termín: priebežne 

                                                                                   s odborom CO a KR ObÚ 

 

3. Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu databáz v JIS HM/EPSIS. 

 

 Vykoná: obec, mesto, oprávnené na prácu  Termín: priebežne 

                                                                                         s JIS HM/EPSIS 

 

 

ÚLOHY V OBLASTI OBRANY ŠTÁTU 
 

1.  Spolupracovať s odborom krízového riadenia, oddelením obrany štátu OÚ Trenčín  pri vedení 

evidencie právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktorým 

môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie 

príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, hasičského a záchranného zboru a osobám, 

ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie, alebo povinnosť poskytnúť vecný prostriedok na 

plnenie úloh obrany štátu. 
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      Vykoná: obec, mesto, v súčinnosti  Termín: priebežne 

s odborom KR OÚ  

 

2. V súlade s § 17 ods. 7 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracovať požiadavku na schválenie počtu 

občanov oslobodených od povinnosti vykonať mimoriadnu službu a  predložiť ju OÚ Trenčín 

 

       Vykoná: obec, mesto                            Termín: 30.12.2015      

 

3. V súlade s § 17 ods. 8 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaslať odboru krízového riadenia, oddeleniu 

obrany štátu OÚ Trenčín menný zoznam zamestnancov oslobodených od povinnosti vykonať 

mimoriadnu službu.  

 

       Vykoná: obec, mesto                                                                         Termín: do 31.1. 2016 

 

 

DÔLEŽITÉ  KONTAKTY OÚ 

 

Funkcia 

Titul, meno a 

priezvisko Predvoľba Pracovisko Fax Mobil 

Prednosta Ing. Štefan Bohúň 032 741 12 00 743 46 86 0907 970 611 

Odbor krízového 

riadenia 
     

Vedúca odboru Bc. Marta Filipová 032 741 13 38  0908 909 175 

Vedúca oddelenia KR 
Ing. Vladislava 

Kyselicová 
032 741 14 55  0905 970 145 

  032 744 53 97   

Vedúci KS IZS Ing. Miloš Kočan 032 741 14 40  0905 682 247 

Koordinačné stredisko 

IZS 
 032 743 25 90 743 18 12 0905 945 941 

   743 52 52  112@tn.vs.sk 

Vedúci odd. obrany štátu Mgr. René Klimoszek 032 7411 477 652 10 01 0905 530 527 



Kontrolná činnosť v roku 2015  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVEROVANIE SPRÁV VYROZUMENÝMI SUBJEKTMI 

 
 

OcÚ a subjekty zaradené do vyrozumenia overujú prijatie správy na  tel. čísle 7432 590, 7435252 (KS IZS) formou: 

 

„Tu Obecný úrad ........................, resp. subjekt ( priezvisko prijímateľa správy). „Prijal som 

správu v tomto znení: (zopakuje presné znenie prijatej správy). Potvrďte správnosť textu 

prijatej správy!”   

 

Odovzdávajúci potvrdí správnosť správy spôsobom: „Potvrdzujem správnosť textu prijatej 

správy!” 

 

 

Kontrola realizácie zákona o CO (§15,ods.1,   

písm.d), §16,ods.1, písm.k) a §16,ods.2        

 - Ilavský, s.r.o. Trenčín    

máj 

Kontroly realizácie       zákona o CO (§15,ods.1,    

písm.e)                    

 - MsÚ Trenčín (Piešťanská) 

 - ZUŠ Trenčín                

 - Jozef Igaz – Tlačivá, papier 

 - Cesty NR a.s. 

 - MsÚ Trenčín (Hurbanova) 

 - MsÚ Trenčín (Nábrežná) 

 

 

marec 

apríl 

jún 

september 

oktúober 

november 

Kontroly realizácie zákona o CO (§15,ods.1, písm.a-

c,f-m) a zákona   č.387/2002 (§10 a 12)       

 - Soblahov, Mníchova Lehota 

 - Selec, Tr. Stankovce 

 - Hrabovka, Kostolná-Záriečie 

 

 

apríl 

jún 

október 

Kontrola skladov  materiálu CO             

 - Fakultná nemocnica Trenčín, TESS Trenčín a.s.  

 - Detský domov Trenčín-Zlatovce,Stredná umelecká  

škola, Školský internát Trenčín      

 - FORESPO a.s. Trenčín, MERINA a.s. Trenčín 

 - Mesto Nemšová     

 - Obec Bobot,  Obec Trenčianske Stankovce, Obec 

Veľké Bierovce 

 - Obec Dolná Poruba, Obec Horné Srnie 

 - Obec Trenčianska Teplá, Železničná stanica 

Trenčianska Teplá 

 

marec 

apríl 

 

máj 

jún 

júl 

 

august 

september 

 

Kontroly realizácie zákona č.319/2002 Z .z.  o  

obrane SR, zákona  č.570/2005 Z. z. o brannej  

povinnosti                 

 

3. Kontrolná činnosť v okrese Trenčín          

 -  Motešice 

-   Štvrtok 

 -  Ivanovce 

 

 

 

 

 

marec 

máj 

júl 



  

Rozdeľovník: 

 
 

1. OcÚ Adamovské Kochanovce   

2. OcÚ Bobot 

3. OcÚ Dolná Poruba 

4. OcÚ Dolná Súča 

5. OcÚ Drietoma 

6. OcÚ Dubodiel 

7. OcÚ Horná Súča 

8. OcÚ Horňany 

9. OcÚ Horné Srnie 

10. OcÚ Hrabovka 

11. OcÚ Chocholná-Velčice 

12. OcÚ Ivanovce 

13. OcÚ Kostolná-Záriečie 

14. OcÚ Krivosúd-Bodovka 

15. OcÚ Melčice-Lieskové 

16. OcÚ Mníchva Lehota 

17. OcÚ Motešice 

18. MsÚ  Nemšová 

19. OcÚ Neporadza 

20. OcÚ Omšenie 

21. OcÚ Opatovce 

22. OcÚ Petrova Lehota 

23. OcÚ Selec 

24. OcÚ Skalka nad Váhom 

25. OcÚ Soblahov 

26. OcÚ Svinná 

27. OcÚ Štvrtok 

28. OcÚ Trenčianska Teplá 

29. OcÚ Trenčianska Turná 

30. OcÚ Trenčianske Jastrabie 

31. OcÚ Trenčianske Mitice 

32. OcÚ Trenčianske Stankovce 

33. MsÚ  Trenčianske Teplice 

34. MsÚ  Trenčín 

35. OcÚ Veľká Hradná 

36. OcÚ Veľké Bierovce 

37. OcÚ Zamarovce 

 

 

 


