OKRESNÝ ÚRAD ŽARNOVICA
Odbor krízového riadenia
Bystrická č. 53 , 966 81 Žarnovica

Číslo: OU-ZC-OKR-2018/000269

12. januára 2018

Schvaľujem:

________________________
Ing. Štefan Balko
prednosta Okresného úradu
Žarnovica

ZAMERANIE ČINNOSTI
pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia,
hospodárskej mobilizácie, civilného núdzového plánovania,
ochrany kritickej infraštruktúry, správy materiálu civilnej ochrany
a humanitárnej pomoci pre obce a mestá v okrese Žarnovica
na rok 2018

Žarnovica
2018

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 2018 v pôsobnosti Okresného
úradu Žarnovica.
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 Žarnovica plniť v roku 2018
nasledovné úlohy:
A. ÚLOHY V OBLASTI CIVILNEJ OCHRANY OBYVATEĽSTVA
1. V zmysle "Zamerania činnosti ..." spracovať "Ročný plán činnosti obce, mesta" v oblasti

civilnej ochrany na rok 2018. Tento dokument použiť ako podklad pre „Ročný plán obce...“).
Termín: do 10.2. 2018

Vykoná: obec, mesto

2. Upresniť „Kartu CO obce“ s dôrazom na mená a kontakty na členov krízového štábu, techniku

využiteľnú pri vykonávaní záchranných prác po vzniku mimoriadnej udalosti (MU). Zmeny
zaslať odboru krízového riadenia OÚ Žarnovica elektronicky na adresu okr.zc@minv.sk
Vykoná: obec, mesto

Termín: do 10.02. 2018

3. Vykonať zasadnutie krízového štábu obce /mesta/ minimálne dvakrát v roku a spracovať

záznam zo zasadnutia. /zasadnutie obecného resp. mestského zastupiteľstva/
Vykoná: obec, mesto
Termín: 2 x ročne
4. Zamestnanci odboru krízového riadenia na požiadanie poskytnú odbornú pomoc pre obce a

mestá v okrese Žarnovica za účelom zvýšenia dôslednosti a náročnosti pri príprave
predstaviteľov miestnej samosprávy, ktorá bude zameraná na komplexné zabezpečenie ochrany
života, zdravia a majetku osôb na základe konkrétnej analýzy v prípade vzniku MU.
Vykoná: odbor KR OÚ
Termín: podľa požiadaviek
5. Zabezpečiť na webovej stránke obce (mesta) v zmysle §15a zákona NR SR č. 42/1994 Z.z.

o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov – informácie pre verejnosť.
Uverejniť (aktualizovať) materiály súvisiace s civilnou ochranou, a tým umožniť obyvateľom
obce, mesta informácie o príprave na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravu na
poskytovanie prvej pomoci pri vzniku MU /Projekt civilnej ochrany obyvateľstva/, 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: priebežne
6. 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 s odborom KR OÚ
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“.
Vykoná: obec, mesto
Termín: do 28.2. 2018
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8. V termíne do 31. augusta 2018 aktualizovať povodňový plán záchranných a zabezpečovacích

prác obce, mesta a predložiť ho v elektronickej podobe OÚ Žarnovica v zmysle §3 ods. 9
vyhlášky MŽP SR č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových
plánov a postupe ich schvaľovania.
Vykoná: obec, mesto
Termín: do 31.08.2018
9. Na podnet odboru krízového riadenia OÚ Žarnovica aktualizovať podklady pre zabezpečenie

núdzového ubytovania a núdzového stravovania obyvateľov obce, mesta v prípade vzniku
mimoriadnej udalosti a vyhlásenej mimoriadnej situácie. V prehľade uviesť:
- názov zariadenia, vlastník, telefonický kontakt, e-mail,
- stále ubytovacie kapacity – počet lôžok,
- vytvoriteľné ubytovacie kapacity (kultúrne domy, školy, telocvične a pod.) – počet
ubytovacích miest, plocha v m2,
- kapacita poskytnutia núdzového stravovania.
Prehľad ubytovacích a stravovacích zariadení s uvedením požadovaných informácií zaslať
odboru krízového riadenia OÚ .
Vykoná: obec, mesto
Termín: do 28.4. 2018
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: obce, ktoré majú sklad CO
Termín: 1.1. - 31.12. 2018
11. Vykonať inventarizáciu materiálu CO so stavom k 31.12. 2018, podklady a inventarizačný zápis

zaslať odboru krízového riadenia OÚ Žarnovica.
Vykoná: obce, ktoré majú sklad CO

Termín: podľa pokynov odboru

KR
12. Zabezpečiť trvalú funkčnosť systému varovania obyvateľstva pri vzniku mimoriadnej udalosti v

pracovnej i mimopracovnej dobe.
Vykoná: obec, mesto, kde sa zariadenia nachádzajú

Termín: úloha trvalá

13. Vykonať pravidelné preskúšanie elektrických poplachových sirén na území obce, mesta v

súlade s vyhláškou MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických
a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších
predpisov. Výsledok previerok nahlasovať e-mailom na adresu okr.zc@minv.sk odboru
krízového riadenia OÚ do troch pracovných dní po vykonaní skúšky.
Termín : 1x mesačne 2-hy piatok v mesiaci
12.1, 9.2, 9.3., 13.4., 11.5., 8.6., 13.7., 10.8., 14.9., 12.10., 9.11., 14.12.,

Spúšťanie elektronických sirén PAVIAN:
13.4. mestské a obecné úrady – hlasná skúška
prostredníctvom modulov miestneho ovládania a rádiového ovládania
8.6. odboru KR OÚ BB - hlasná skúška(prostredníctvom telemetrie)
autonómne systémy – hlasná skúška
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14.12. z o sekcie KR MV SR - hlasná skúška
- prostredníctvom RDS vysielaním Slovenského rozhlasu
24 hod. pred skúškou informovať obyvateľov obce, mesta miestnym rozhlasom o vykonaní
skúšky.
Nefunkčnosť sirény nahlásiť odboru krízového riadenia OÚ .
Vykoná: obec, mesto, kde je nainštalovaná siréna
Termín: v texte
14. Pri vzniku MU nahlásiť okamžite odboru krízového riadenia OÚ Žarnovica číslo tel. 6921483,

v mimopracovnej dobe číslo tel. 0918849369 resp. SOS 112 (KS IZS Banská Bystrica) - druh,
rozsah, čas a miesto vzniku MU.
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 Žarnovica pri prerokúvaní územnotechnických podkladov územných plánov obcí
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 2018

B. ÚLOHY V OBLASTI KRÍZOVÉHO PLÁNOVANIA A OBRANY
1. Spolupracovať s odborom krízového riadenia OÚ

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, vykonať pracovnú povinnosť na
plnenie úloh obrany štátu.
Vykoná: obec, mesto, v súčinnosti s odborom KR OÚ
Termín: priebežne

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 v prípade potreby zmeniť počet
zamestnancov obecných resp. mestských úradov oslobodených od povinnosti vykonať
mimoriadnu resp. alternatívnu službu pre obdobie krízovej situácie spracovať požiadavku na
schválenie aktualizovaného počtu zamestnancov v termíne do 31.12.2018 a do 31.1.2018
predložiť Okresnému úradu Banská Bystrica menný zoznam oslobodených zamestnancov.
Aktualizovaný zoznam zaslať aj e-mailom na adresu okr.zc@minv.sk
Vykoná: obec, mesto
Termín: v texte
3. Aktualizovať evidenciu fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu

uložená pracovná povinnosť – doručovatelia a zaslať na odbor KR OU
Vykoná: obec, mesto
Termín: do 30.11.2018
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C. ÚLOHY V OBLASTI HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE
1.

Viesť dokumentáciu výdajne odberných oprávnení.
Vykoná: obec, mesto, v súčinnosti
s odborom KR OÚ

Termín: priebežne

2. Aktualizovať „Kartu hospodárskej mobilizácie“ s upresnením počtu obyvateľov podľa

vekových kategórií, členov výdajní odberných oprávnení a ich kontakty
Vykoná: obec, mesto, v súčinnosti
Termín: do 31.7.2018
odborom KR OÚ

s

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

vykoná: obec, mesto

Termín: priebežne

4. Aktualizovať dokumentáciu na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou

Vykoná: obec, mesto

Termín: priebežne

5. Zamestnanci odboru krízového riadenia na požiadanie poskytnú odbornú konzultáciu pre obce a

mestá v okrese Žarnovica za účelom zvýšenia dôslednosti pri napĺňaní programu JISHM/EPSIS
Vykoná: odbor KR OÚ
Termín: podľa požiadaviek
6. Zúčastniť sa na príprave organizovanej odborom krízového riadenia OÚ :

Zamestnanci zodpovední za úsek hospodárskej mobilizácie, vedúci výdajne odberných
oprávnení miest a obcí.
Vykoná: obec, mesto, v súčinnosti s odborom KR OÚ
Termín: podľa pozvánok
D. KONTROLNÁ ČINNOSŤ ODBORU KRÍZOVÉHO RIADENIA OKRESNÉHO ÚRADU
ŽARNOVICA
1. Kontrola plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v
krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákona
NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákona NR SR č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky, zákona č. 570/2005
Z.z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zo zákona NR SR č.
179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii zameranú na kontrolu činnosti obce pri vykonávaní
opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e), f), r) a t), predpisov a zákona NR SR č.
7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
Obce: Nová Baňa, Hronský Beňadik, Kľak, Hrabičov, Župkov, Ostrý Grúň
Termín: po dohode so starostami marec - november 2018
2. Kontroly skladov materiálu civilnej ochrany v zmysle zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 314/1998 Z.z. o
podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení
neskorších predpisov:
Obce: Nová Baňa, Orovnica

Termín: marec- november 2018
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3. V spolupráci s okresným úradom v sídle kraja kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona
NR SR č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového
stavu v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej
republiky, zákona č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov bude vykonaná kontrola v obciach
Obce: Brehy, Tekovská Breznica

Termín: bude oznámený z OÚ B. Bystrica

Kontakty na zamestnancov odboru krízového riadenia OÚ Žarnovica:
Okresný úrad Žarnovica
Odbor krízového riadenia
Bystrická 53
966 81 Žarnovica
- Ing. Štefan Stripaj - vedúci odboru
- JUDr. Alžbeta Majsniarová
- fax
- e-mail

6921483 0918849369, 0908260364
5572331 0911292194
6716017
okr.zc@minv.sk
stefan.stripaj@minv.sk
alzbeta.majsniarova@minv.sk

- vzorové dokumenty a všetko o CO na http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie76
Vysvetlenie použitých skratiek:
OU – okresný úrad,
odbor KR – odbor krízového riadenia,
MV SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
KS IZS – Koordinačné stredisko Integrovaného záchranného systému,
MU – mimoriadna udalosť.
ROZDEĽOVNÍK:
Mestá a obce v okrese Žarnovica
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