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        V súlade s aktuálnymi potrebami stanovujem pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva, 

civilného núdzového plánovania, integrovaného záchranného systému, krízového riadenia, 

hospodárskej mobilizácie, ochrany kritickej infraštruktúry a správy materiálu civilnej ochrany 

a humanitárnej pomoci v územnom obvode Kežmarok na rok 2013 nasledujúce hlavné ciele: 

 

1. Zlepšiť pripravenosť orgánov krízového riadenia na riešenie krízových situácií na 

úrovni miestnej štátnej správy a samosprávy v oblasti krízového riadenia 

a koordinačnú činnosť pri riešení krízových situácií s orgánmi, ktorých zamestnanci sú 

členmi krízových štábov. 

 
2. Dosiahnuť vyššiu kvalitatívnu úroveň  pripravenosti krízového štábu ObÚ. 

 
3. Skvalitniť súčinnosť a koordinačnú činnosť pri riešení krízových situácií s orgánmi, 

ktorých zamestnanci sú členmi krízového štábu. 

 
4. Skvalitňovať dokumentáciu na úseku CO a tým vytvárať podmienky na zabezpečenie 

plnenia úloh a opatrení 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. Skvalitňovať dokumentáciu plánov ukrytia so zameraním aktualizácie 

evidenčných   listov ochranných stavieb, dokumentácie chránených pracovísk. 

 

7. Skvalitňovať posudzovanie umiestňovania stavieb a využívania územia a dodržovania 

záujmov CO na teritóriu pri územnom a stavebnom konaní a technických 

parametrov zariadení civilnej ochrany 

 

8. Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu údajov v „Analýze územia z hľadiska možných 

mimoriadnych udalostí“ a spolupracovať na „Analýze rizík“ po schválení uznesením 

vlády SR. 

 

9. Zdokonaľovať teoretické vedomosti a praktické skúsenosti potrebné na riešenie 

následkov mimoriadnej udalosti. 

 

10. Organizovať súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany a prehlbovať jej 

medzinárodný rozmer formou výmeny družstiev. 

 

 
11. Podieľať sa na realizácii „Koncepcie varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb 

v Slovenskej republike do roku 2013“, na zabezpečovaní prevádzkyschopnosti 

systémov varovania  a vyrozumenia i a spolupracovať s právnickými osobami pri 

výstavbe autonómnych systémov varovania a vyrozumenia v oblasti stanovenia územia 

pokrytia ohrozeného územia varovným signálom. 

 
 



12. Koordinovať úlohy a prípravu orgánov miestnej štátnej správy v oblasti CNP a 

zdokonaliť ich odbornú pripravenosť na úseku podpory obrany štátu, 

cestou vykonania mobilizačných cvičení určených subjektov v súčinnosti s orgánmi 

špecializovanej štátnej správy a samosprávy. 

 

 
13. Dôsledne dbať na hospodárnosť čerpania finančných prostriedkov zo štátneho 

rozpočtu určených na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu u orgánov 

miestnej štátnej správy, skvalitňovať technické prostredie na prácu s jednotným 

informačným systémom hospodárskej mobilizácie EPSIS (ďalej len „JISHM EPSIP) 

a zabezpečiť personálnu stabilitu zamestnancov určených pre prácu s týmto 

informačným systémom. 

 

14. Zabezpečovať a zdokonaľovať odbornú prípravu zamestnancov obvodného úradu 

vo svojej pôsobnosti a zamestnancov obcí na úseku HM. 

 

15. Koordinovať činnosť obcí,  právnických osôb a fyzických osôb v svojej pôsobnosti pre 

realizácii úloh na úseku HM. 

 

 
16. Pokračovať v plnení a zabezpečovaní úloh hospodárenia s materiálom civilnej ochrany 

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 s dôrazom na:  
- aktualizáciu údajov a legislatívny súlad v správe materiálu, 

- znižovanie počtu skladov s dôrazom na zvyšovanie kvality skladovania, 

- zvýšenie frekvencie a množstva materiálu odsúvaného do VTU, 

- diverzifikovanie finančných prostriedkov s cieľom zabezpečiť kontinuálne sa prelínajúce úlohy 

hospodárenia s materiálom. 

 

17. Po vzniku a pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí v pôsobnosti ObÚ 

koordinovať a zasielať požiadavky cestou ObÚ v sídle kraja Prešov na zapožičanie 

humanitárneho materiálu sekcii IZSaCO MV SR zaužívaným spôsobom a 

zabezpečovať vrátenie zapožičaného materiálu.  

 

 

  Vychádzajúc zo stanovených cieľov a v záujme koordinovaného postupu orgánov štátnej 

správy a samosprávy pri zabezpečovaní spoločných úloh  stanovujem pre obce, právnické 

osoby a fyzické osoby-podnikateľov zamerať úsilie na plnenie opatrení k jednotlivým cieľom 

v roku 2013 tieto úlohy a opatrenia : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.  na úseku civilnej ochrany obyvateľstva : 
 

 

I.  OBLASŤ ORGANIZAČNEJ A PLÁNOVACEJ ČINNOSTI 

 

1. Na základe Zamerania činnosti pri plnení úloh na úseku KR, HM. IZS, COO, CNP, ochrany 

kritickej infraštruktúry a správy materiálu CO pre obce, POaFO-podnikateľa na rok 2013 

spracovať vlastné plánovacie dokumentácie na kalendárny rok 2013 a v stanovenom termíne 

odsúhlasiť jednotlivé dokumenty na odbore civilnej ochrany a krízového riadenia ObÚ.  

 - Plán hlavných úloh na úseku krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu a 

civilnej ochrany obyvateľstva 

 -   Plán zasadnutia štábu CO, resp. KŠ obce  

-   Plán prípravy a nácviku štábu a jednotiek CO pre potrebu obce, resp. pre potreby POaFO  

- Plán prípravy obyvateľstva (zamestnancov) na sebaochranu a vzájomnú pomoc ako aj    

prípravu na poskytovanie prvej pomoci   

                                                                                T: 15. 2. 2013 

                                                                    Z: primátori miest a starostovia obce,  

                                                                         riaditelia POaFO-podnikateľa 

 

2.  V rámci vlastného štábu CO vytvoreného pre potreby obce, resp.  pre potreby POaFO-

podnikateľa vykonať rozbor plnenia úloh CO za rok 2012.     

                                                                    T:  január-február 2013 

                                                                    Z: primátori miest a starostovia obce,  

                                                                        riaditelia POaFO-podnikateľa 

 

3.  Zúčastniť sa  Rozboru činnosti plnenia úloh na úseku KR, HM, IZS, COO, CNP, ochrany 

kritickej infraštruktúry a správy materiálu CO za rok 2012 a oboznámenia sa so Zameraním 

činnosti v jednotlivých oblastiach na rok 2013 organizovanú odborom COaKR Obvodného 

úradu Kežmarok.                        

                                                                    T: 6.2. 2013 – veľká zasadačka ÚPSVaR Kežmarok 

                                                                    Z: primátori miest a starostovia obce,  

                                                                         riaditelia POaFO-podnikateľa 

 

4.  Vykonať vlastné zasadnutia štábu CO, krízového štábu obce podľa spracovaného plánu na   

príslušný kalendárny rok a viesť o tom stanovenú dokumentáciu.      

                                                                  T: 1. polrok II. –  III. mes. 

                                                                             2. polrok X. – XII. mes. 

                                                                                      Z: primátori miest a starostovia obce,  

                                                                            riaditelia POaFO-podnikateľa 

 

5. Vypracovať a predložiť Obvodnému úradu Kežmarok „Informáciu o splnení úloh 

a opatrení za rok 2013“ v stanovených oblastiach vyplývajúcich zo Zamerania činnosti 

k termínu 30.11. 2013 .            

                                                                         T: do  9.11. 2013  

                                                                         Z: primátori miest a starostovia obce,  

                                                                              riaditelia POaFO-podnikateľa 

 

 

 

 

 

 



II. OBLASŤ VZDELÁVANIA A ODBORNEJ PRÍPRAVY  
  
1. Rozpracovať určené úlohy do vlastnej plánovacej dokumentácie prípravy na CO na 

základe plánovacieho dokumentu Prípravy štábu a jednotiek CO na rok 2013 vydaného 

obvodným úradom pre obce, POaFO-podnikateľa vo svojom územnom obvode  

                                                                           T:  február 2013                                                                                                      

                                                                           Z: primátori miest a starostovia obce,  

                                                                               riaditelia POaFO-podnikateľa 

 

2. V prípade zmien doplniť aktuálne informatívne materiály CO pre obyvateľstvo 

a verejnosť a trvalo ich zverejniť na internetovej stránke alebo verejnej tabuli obce v súlade s 

ustanovením §15 ods. 1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrany obyvateľstva 

v zn.n.p. V prípade zmien predložiť písomnu informáciu na ObÚ Kežmarok, odbor COaKR . 

                                                                           T:  priebežne 

                                                                           Z: primátori miest a starostovia obce,  
                                                                                
3. Obvodný úrad Kežmarok v spolupráci s vybranými obcami, resp. POaFO-podnikateľmi 

vykoná cvičenie s dôrazom na precvičenie pripravenosti orgánov krízového riadenia a síl 

a prostriedkov územia so zameraním na územné jednotky CO, jednotky CO obce pri realizácii 

záchranných prác počas MU spojenej s veternou smršťou.    

                                                                         T: 19. 6. 2013 

                                                                         Z: určení starostovia obce,  

                                                                              určení riaditelia POaFO-podnikateľa 

 

4. Vo svojej pôsobnosti vykonať prípravu evakuačnej komisie obce, evakuačných zariadení 

a ďalších osôb podieľajúcich sa na evakuácií s dôrazom na pripravenosť orgánov krízového 

riadenia (KŠ obce), síl a prostriedkov a odborné zabezpečenie pri realizácii záchranných prác 

(povodne a pod.).                                T: apríl 2013 

                                                             Z: starostovia obcí, ktorí v pláne ochrany  

                                                                 obyvateľstva uvažujú s evakuáciou (povodne a pod.),   
 

 

5. Právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia a obce, ktorí vyčleňujú jednotky CO pre 

potreby územia zúčastňovať sa odborných zhromaždení, prípravy, školení organizovaných 

odborom civilnej ochrany a krízového riadenia ObÚ na základe Plánu prípravy štábu a jednotiek 

CO vytvorených pre potreby územia na rok 2013.                                 

                                                             T: na základe pozvánky 

                                                             Z: obec Sp. Hanušovce, mesto Sp.St. Ves, 

                                                                  riaditelia POaFO-podnikateľa                                    
( Nemocnica Dr.   Vojtecha Alexandra Kežmarok n.o.,  Tatralift a.s. Kežmarok,  Tatranská mliekareň a.s. 

Kežmarok, AT TATRY Sp. Belá, Technické služby s.r.o. Kežmarok ) 

 

 

 

6.  V rámci prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc ako aj prípravy na 

poskytovanie prvej pomoci pre rok 2013 zamerať jednotlivé formy prípravy na civilnú ochranu 

v znalosti „Ako sa zachovať v prípade ohrozenia únikom nebezpečných látok“ v súlade 

s dokumentom „Rozdelenie problematiky prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú 

pomoc do cyklu 3 rokov (časť 1. rok)“ s následovným obsahom: 
 

 správanie sa obyvateľstva pri úniku nebezpečnej látky, 

 kolektívna ochrana ( evakuácia, ukrytie, zásady opustenia bytu + evakuačná a úkrytová batožina, 

zásady opustenia priestoru ) 

 zásady správania sa v úkrytoch, 



 zdroje a miesta nebezpečenstva vzniku mimoriadnej udalosti (MU) v okolí bydliska a pracoviska, 

kde môže prísť k ohrozeniu životov, zdravia a majetku, 

 opatrenia, ktoré sú pripravené k záchrane životov, zdravia a majetku, 

 možnosti a spôsoby okrytia obyvateľstva pri vzniku MU, 

 príprava a použitie PIO povrchu tela a dýchacích orgánov pri úniku nebezpečnej látky do okolia, 

 hygienická očista a dekontaminácia, 

 správanie sa obyvateľstva pri použití chemických, biologických a jadrových zbraní, 

 ochrana potravín a vody v prípade úniku nebezpečnej látky, 

 

K tomu každoročne opakovať témy: 
 

 miesto, kde môžu obyvatelia obce obdržať ďalšie informácie o rizikách vzniku MU a pripravených 

opatreniach, 

 telefónne čísla tiesňového volania + zneužívanie linky 112, 

 analýza možného ohrozenia a zásady ochrany a činnosti obyvateľstva v prípade vzniku možných MU 

v okolí bydliska a na pracovisku, 

 terorizmus ( v súlade s opatreniami pripravovanými v rámci EÚ ), 

                                                                           T:  január-december 

                                                                            Z: primátori miest a starostovia obce,  

                                                                                riaditelia POaFO-podnikateľa 

 

7. Pre potreby prípravy na civilnú ochranu ponúka Sekcia IZSaCO MV SR pre mestá, obce 

a POaFO-podnikateľov dvojmesačník Revue pre civilnú ochranu obyvateľstva s možnosťou 

pravidelného odberu. Časopis je možné využívať vo formách príprav na civilnú ochranu 

a zároveň aktívne prispievať článkami do tohto časopisu ( cvičenia, semináre, súťaže a pod. ) 

                                                                          T:  január - december 

                                                                           Z: primátori miest a starostovia obce,  

                                                                                riaditelia POaFO-podnikateľa 

 

8. Podľa možnosti zverejňovať na informačných tabuliach umiestnených v obci, u POaFO-

podnikateľa materiálové dokumenty týkajúce sa problematiky civilnej ochrany s obsahom 

sebaochrany a vzájomnej pomoci spoločne so zásadami poskytovania prvej pomoci iným 

osobám pri vzniku mimoriadnej udalosti na území obce v náväznosti na Analýzu možného 

vzniku mimoriadnej udalosti vo svojom územnom obvode a v súlade s Rozdelením 

problematiky prípravy obyvateľstva.    

                                                                          T: január - december 

                                                                           Z: primátori miest a starostovia obce,  

                                                                                riaditelia POaFO-podnikateľa 

 

9. V spolupráci so ZŠ vykoná obvodný úrad XI. ročník obvodného kola súťaže v maľovaní 

žiakov v spoločnom projekte s názvom Civilná ochrana očami detí vo vybranej téme: 

„Hávaria spojená s únikom nebezpečnej látky“  

                                                                          T: marec - jún 

                                                                           Z: primátori miest a starostovia obce,  

                                                                                riaditelia ZŠ v okrese 

 

10. V spolupráci so základnými školami vykoná obvodný úrad XX. ročník obvodného kola 

súťaže Mladých záchranárov CO.  

                                                                          T: marec - jún 

                                                                           Z: určená obec u ktorej sa bude konať súťaž,  

                                                                                riaditelia plneorganizovaných ZŠ v okrese 



11. Zabezpečiť účasť pracovníka obecného úradu na príprave k obsluhe hlásičov úrovne radiácie 

(HUR), ktorú na základe pozvánky organizuje a vykoná obvodný úrad.  Príprava je určená pre 

obce, u ktorých je umiestnený HUR. 

                                                                          T: apríl - máj 

                                                                           Z: určená obec u ktorej je HUR,  

 

12. Zvyšovať všeobecnú úroveň riadiacich zamestnancov samosprávy, vedúcich subjektov 

POaFO-podnikateľov s účasťou na vzdelávacích aktivitách v úzkej súčinnosti s obvodným 

úradom a v spolupráci so VTÚ IZSaCO Slovenská Ľupča a  Strediskom vzdelávania a prípravy 

Spišská Nová Ves.  

 

K jednotlivým kurzom je potrebné predložiť : 

 

     Na odbor civilnej ochrany a krízového riadenia (Ing. Trembáč), resp. priamo na vzdelávaciu 

inštitúciu (VTÚ Sl.Ľupča, SVP Sp.N.Ves) prihlášku do kurzu minimálne 2 týždne pred 

uskutočnením kurzu.  

 

     Celkový prehľad kurzov, špecializovaných kurzov, seminárov, dištančných vzdelávaní, 

odborných príprav, školení, odborných zhromaždení a iných vzdelávacích aktivít na rok 

2013 je uverejnený na internetovej stránke Obvodného úradu Kežmarok (www.minv.sk – 

verejná správa - obvodné úrady - Prešovský kraj – Obvodný úrad Kežmarok – aktuality - 

.....................................................), resp. priamo  http://www.minv.sk/?aktuality-10  

                                                                         

                                                                          T: január - december 

                                                                           Z: primátori miest a starostovia obce,  

                                                                                riaditelia POaFO-podnikateľa 

 

 

III.  OBLASŤ OCHRANY OBYVATEĽSTVA 

 

1. Komplexne aktualizovať dokumentáciu „Plán ochrany obyvateľstva“ spracovávanú obcami    

a „Plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti“ spracovávanú POaFO-

podnikateľmi, ktorí svojou činnosťou môžu ohroziť život, zdravie a majetok  so stavom k 31.12. 

2012, a ostatných dokumentácii vedených na úseku CO vyplyvajúcich zo všeobecne záväzných 

právnych predpisov a vydaných vykonávacích vyhlášok.  

                                                                           Z: primátori miest a starostovia obcí     

                                                                                                určené POaFO-podnikatelia                                                                                                                                                                    
K tomu : 
 

a) Aktualizovať protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia spracované v zmysle 

vyhlášky č. 533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami NL v zn.n.p. 

                                                                           T: do  31. 1. 2013 

                                                                           Z: primátori miest a starostovia obcí     

                                                                                vybrané POaFO-podnikatelia                                                                                                         

 

b) Prepracovať dokumentáciu „Plán evakuácie“ vrátane odborných zabezpečení v súlade 

s novelizovanou vyhláškou MV SR č. 328/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

evakuácie. Na základe vyzvania predložiť písomne tabuľkový prehľad so stavom k 31.12. 

predchádzajúceho roku informáciu o zmenách na obvodný úrad, a to:  

 tabuľkový prehľad evakuovaných osôb (zvierat) z územia ohrozeného povodňami, 

 tabuľkový prehľad evakuovaných osôb ( zvierat) z územia ohrozeného prielomovou vlnou 

pri havárií na VS Czorsztyn-Niedzica (PR), 

http://www.minv.sk/
http://www.minv.sk/?aktuality-10


 tabuľkový prehľad evakuovaných osôb ( zvierat) z územia ohrozeného kontamináciou pri 

havárii alebo pri inej MU spojenej s únikom nebezpečnej látky, 

 tabuľkový prehľad núdzového zásobovania a núdzového ubytovania ( Plán zásobovacieho 

zabezpečenia evakuácie a Plán núdzového zásobovania a núdzového ubytovania ) 

                                                                            T: do 31. 1. 2013 

                                                                            Z: starostovia dotknutých miest a obcí                                                                                                             

                                                                                                     

c) Aktualizovať dokumentáciu „Plán ukrytia obce“ a „Plán ukrytia POaFO-podnikateľa“ 

v súlade s vyhláškou MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie 

stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení CO v zn.n.p.                

Suhrnný prehľad o ukrytí obyvateľstva, zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti so 

stavom k 31.12. 2012 predložiť v stanovenej forme Obvodnému úradu Kežmarok, odbor 

COaKR .                                                            T: do  8. 2. 2013 

                                                                           Z: primátori miest a starostovia obcí     

                                                                                                vybrané POaFO-podnikatelia                                                                                                         

 

d) Aktualizovať dokumentáciu „Plán zabezpečenia prostriedkami individuálnej ochrany“ 

vrátane špeciálnych prostriedkov individuálnej ochrany na území obce. V prípade vyžiadania 

čiastkových informácii viesť o prostriedkoch individuálnej ochrany vlastný prehľad.                   

                                                                           T: do  24. 2. 2013 

                                                                           Z: primátori miest a starostovia obcí     

                                                                                                vybrané POaFO-podnikatelia                                                                                                         

 

3. Na základe vyzvania Obvodného úradu Kežmarok vykonať aktualizáciu Analytických listov  

záchranných zložiek IZS a ostatných záchranných zložiek IZS vo svojom územnom obvode 

v zmysle zákona č. 129/2002 Z.z. o IZS v  zn.n.p. . Aktualizované analytické listy zaslať na 

Obvodný úrad Kežmarok, odbor COaKR.   

                                                                            T: do 8. 3. 2013 

                                                                            Z: primátori miest a starostovia obcí     

                                                                                                 vybrané POaFO-podnikatelia                                                                                                                                                                                                                

 

4. Vykonať aktualizáciu spôsobu vykurovania v domácnostiach na území miest a obcí. Na 

základe vyžiadania obvodného úradu zaslať Prehľad spôsobu vykurovania v domácnostiach 

v stanovenej tabuľke. K tomu zabezpečiť zber podkladov : 

- prehľad o spôsobe vykurovania v domácnostiach v obci 

- prehľad o ubytovacích a stravovacích zariadeniach v obci                                                                                                                                                                                                 

                                                                              T:  do 2. 8. 2013 

                                                                                                      Z: primátori miest a starostovia obcí     
 

5. Aktualizovať Prehľad možných zdrojov dekontaminačných látok a materiálov 

dostupných na teritóriu obce a prehľad POaFO-podnikateľov, ktorých predmetom činnosti je 

dekontaminácia, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia, prípadne poskytovanie tovarov a služieb 

v oblasti hygienickej očisty osôb. Aktualizované prehľady na základe vyžiadania zaslať 

v stanovenej tabuľkovej forme na Obvodný úrad Kežmarok.                                                         

                                                                                  T: do 31. 1. 2013                                               

                                                                                  Z: primátori miest a starostovia obcí     

                                                                                       vybrané POaFO-podnikatelia 

 

6. Zabezpečiť zástupcami obcí, POaFO-podnikateľmi, aby oznámili bez zbytočného odkladu na 

číslo tiesňovej volania 112 vznik mimoriadnej udalosti, alebo zistené skutočnosti, ktoré môžu 

viesť k vzniku krízovej situácie na území obce, POaFO-podnikateľa. 

                                                                                   T: priebežne 

                                                                                   Z: starostovia obcí a POaFO-podnikatelia 



7. Preskúmať a podľa potreby aktualizovať vlastný spracovaný Povodňový plán záchranných 

prác POaFO-podnikateľa na základe právoplatného VZN obce a v súlade so zákonom             

č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a jeho vykonávacích predpisov (vyhláška MŽP SR     

č. 261/2010 Z.z.).                                                      T: do 31.7. 2013 

                                                                                  Z: riaditelia POaFO-podnikatelia                                                                                                

 

8. Preskúmať a podľa potreby aktualizovať vlastný spracovaný Povodňový plán záchranných 

prác obce so všetkými zmenami a doplnkami z povodňových plánoch záchranných prác 

POaFO-podnikateľov a predložiť v stanovenom termíne obvodnému úradu v písomnej aj 

elektronickej forme ( na ÚSB-kľúči ).                      T: do 31.8. 2013 

                                                                                                              Z: primátori miest a starostovia obcí     

                                                                                       vybrané POaFO-podnikatelia 
9. Preskúmať a súčasne aktualizovať možné zdroje ohrozenia na území obce. Na základe 

vyžiadania obvodného úradu zaslať potrebné podklady k aktualizácii a doplneniu Analýzy 

územia možného vzniku mimoriadnej udalosti vo svojom územnom obvode Kežmarok.   

                                                                                  T: do 28.1. 2013 a podľa vyžiadania 

                                                                                  Z: primátori miest a starostovia obcí     

                                                                                                        vybrané POaFO-podnikatelia 
 

10. Aktualizovať KARTU CIVILNEJ OCHRANY OBCE a  KARTU POaFO-

PODNIKATEĽA a následne ju v stanovenom termíne predložiť na odbor civilnej ochrany a 

krízového riadenia ObÚ osobne na odsúhlasenie. 

                                                                                    T: do 15. 2. 2013 /stav k 31.12./ 

                                                        v prípade väčších zmien  - do 4. 7. 2013 /stav k 30.6./  

                                                                                    Z: primátori miest a starostovia obcí     

                                                                                                          vybrané POaFO-podnikatelia 

 

11.  Aktualizovať Dokumentáciu v súvislosti s organizovaním jednotiek civilnej ochrany so 

zreteľom na vykonávanie záchranných prác v súlade s vyhláškou MV SR č. 523/2006 Z.z.  o 

podrobnostiach na zabezpečenie záchr. prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany  ( §12 

ods.5 písm. c )   a  ( §12 ods.5 písm. d ). 

                                                                                      T:  20. 3. 2013 

                                                                                      Z: primátori miest a starostovia obcí     

                                                                                                             vybrané POaFO-podnikatelia 
 

12. Prehodnotiť  počet, štruktúru a materiálne vybavenie jednotiek CO pre potrebu obce , resp. 

pre potreby POaFO-podnikateľa v súlade s vyhláškou MV SR č. 523/2006 Z.z. o 

podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany  / 

§12 ods.5 písm. c) a  §12 ods. 5 písm. d) /.  

Súhrnný prehľad o vytvorených jednotkách CO pre potreby obce, pre potreby POaFO- 

podnikateľa predložiť Obvodnému úradu Kežmarok.       

                                                                                       T:  do 25.4. 2013 a  do 25.10. 2013 

                                                                                       Z: primátori miest a starostovia obcí     

                                                                                                              vybrané POaFO-podnikatelia 

 

13. Aktualizovať„Prehľad využiteľných síl a prostriedkov pri riešení mimoriadnej 

udalostí“ podľa záverov analýzy územia. Prehľady v členení podľa obec, objekt v stanovenej 

tabuľke predložiť v písomnej a elektronickej forme na odbor COaKR ObÚ Kežmarok.  

                                                                                T:  do 21. 3. 2013                                                                                                                                                                

                                                                   Z: primátori miest a starostovia obcí     

                                                                        vybrané POaFO-podnikatelia 

                                                                                                             



14. Aktualizovať Prehľad o vytvorených jednotkách CO pre potreby územia so stavom 

k 30.4.  a k 31.10. uloženú na základe Rozhodnutia o povinnosti vytvoriť jednotky civilnej 

ochrany  a predložiť v stanovenej tabuľke na Obvodný úrad Kežmarok. 

                                                                  T:  do 25. 4. 2013  a  do 25.10. 2013                                                                                                         

                                                                   Z: starosta obce Sp. Hanušovce,  

                                                                        primátor mesta Sp.St. Ves, 

                                                                        riaditeľ POaFO-podnikateľa  ( Nemocnica Dr.    

              Vojtecha Alexandra Kežmarok n.o.,  Tatralift a.s. Kežmarok,  Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok,          

              AT TATRY Sp. Belá, Technické služby s.r.o. Kežmarok ) 

 

15. Na základe vyžiadania z Obvodného úradu Kežmarok, odboru COaKR zabezpečovať 

pravidelnú aktualizáciu základných súborov prevádzkových údajov v projekte CIPREGIS 

a raz štvrťročne zaktualizované údaje zasielať v stanovenej forme.   

                                                                     T:  do 2.4., do 1.7., do 1.10., do 2.1. 2014 

                                                                     Z: primátori miest a starostovia obcí     

                                                                                         vybrané POaFO-podnikatelia 

 

16. Na základe vyžiadania obvodného úradu zaslať potrebné podklady k aktualizácii 

a doplneniu základného súboru prevádzkových dát v rozsahu: ošetrovateľské služby (domovy 

dôchodcov, detský domov, domy sociálnych služieb, hospice, ošetrovateľské domy pre telesne 

postihnutých, ...), colnice, letiská, odťahové služby, pomoc motoristom (servis, pneuservis, ...) 

pre spracovanie informácií informačnej infraštruktúry IZS. 

                                                                                           T: do 25.2. 2013 

                                                                                           Z: vybrané POaFO-podnikatelia 

 

17. Na základe vyžiadania obvodného úradu zaslať potrebné podklady k aktualizácii 

a doplneniu základného súboru prevádzkových dát v rozsahu: poruchové služby, včelári, 

deratizéri, likvidácia nebezpečných látok a odpadov, zdroje dekontaminačných látok pre 

spracovanie informácií informačnej infraštruktúry IZS. 

                                                                                           T: do 22.3. 2013 

                                                                                           Z: vybrané POaFO-podnikatelia 

 

18.  Poskytovať obvodnému úradu a obciam, na ktorých území pôsobia informácie o možnom 

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

aktualizovať v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z.  o civilnej ochrane obyvateľstva v zn.n.p. .   

                                                                                            T: priebežne 

                                                                                            Z: vybrané POaFO-podnikatelia 

 

19. V prípade vzniku MU spojenej s vyhlásením mimoriadnej situácie starostom obce alebo 

obvodným úradom neodkladne predložiť na ObÚ Kežmarok do dvoch pracovných dní 

„Rámcové hodnotenie“, ktoré sa v zmysle pokynu GR sekcie IZKM  č. IZKM-CO-36-68/2011 

zo dňa 22. 07. 2011 ďalej odovzdáva nadriadenému orgánu na ďalšie spracovanie.        

                                                                                           T: do 2 dni od vyhlásenia MS 

                                                                                           Z: primátori miest a starostovia obcí     

                                                                                                  

 

20. Zabezpečiť v prípade vzniku MU spojenej s vyhlásením mimoriadnej situácie vyhotovenie 

obrazovej dokumentácie (fotodokumentáciu), ktorú je potrebné pripojiť ako súčasť 

pravidelných, resp. nepravidelných informácií.         T:  pri vyhlásení mimoriadnej situácie 

                                                                                    Z:  primátori miest a starostovia obcí 
 



21. Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu údajov v dokumentácii na realizáciu opatrení varovania 

a vyrozumenia na stupni obec. Všetky dôležité zmeny údajov pre vyrozumenie neodkladne 

nahlásiť odboru civilnej ochrany a krízového riadenia ObÚ.  

                                                                                   T: v prípade zmien 

                                                                                    Z: primátori miest a starostovia obcí, 

 

22. Podielať sa na pravidelnom preskúšavaní a vyhodnocovaní siete sirén v územnom obvode 

Kežmarok. Vyhodnotenie skúšky sirén predložiť v stanovenej tabuľke na Obvodný úrad 

Kežmarok, odbor COaKR prostredníctvom e-mailu, resp. faxom .   

Termín preskúšania: 11.1., 8.2., 8.3., 12.4., 10.5., 14.6., 12.7., 9.8., 13.9.,11.10., 8.11., 13.12.    

                                                                    T:  do 2 dní od uskutočnenia skúšky 

                                                                    Z: dotknutí primátori miest a starostovia obce,  

                                                                         riaditelia POaFO-podnikateľa z objektu s NL  
 

23. Zabezpečiť trvale hlasnú službu a informačnú službu civilnej ochrany a v prípade vyhlásenia 

mimoriadnej situácie informovať obvodný úrad.    

                                                                                         T: január - december 

                                                                                         Z: primátori miest a starostovia obcí, 
 

24. Spolupracovať pri aktualizácii Plánu vyrozumenia subjektov, ktorí je spracovaný ObÚ 

Kežmarok na základe Smernice vlády SR, ktorou sa upravuje spôsob vyrozumenia v čase 

vypovedania vojny, vyhlásenia vojnového stavu, vynimočného stavu, núdzového stavu alebo 

mimoriadnej situácie, schválená uznesením č. 996 zo 14.12. 2005 . 

                                                                           T: do 28.2. 2013 

                                                                           Z: primátori miest a starostovia obcí, 

                                                                               vybrané subjekty HM (POaFO-podnikatelia) 
 

25. Zabezpečiť okamžité predkladanie informácií o vzniku mimoriadnej udalosti, vyhlásenej 

mimoriadnej situácie a III. stupňa povodňovej aktivity, vrátane informácii o vykonaných 

záchranných prácach v súlade s vyhláškou MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na 

zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému CO v zn.n.p. 

a vyhlášky MŽP č. 252/2010 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných 

správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch 

a vykonaných opatreniach. K tomu  : 

- dodržiavať termíny, formu a obsah nepravidelných informácií predkladaných po vzniku 

MU, 

- dodržiavať termíny, formu a obsah pravidelných hlásení predkladaných po vyhlásení MS 

                                                                             T:  január - december 

                                                                             Z: starostovia obcí, POaFO-podnikatelia 

 

26. V prípade zistenia nových skutočností týkajúcich sa možného nebezpečenstva, jeho rozsahu, 

resp. veľkosti oblasti ohrozenia a spôsobu ochrany v svislosti s prevádzkovatemi objektov 

nakladajúcich s NL neodkladne informovať Obvodný úrad a zabezpečiť aktualizáciu a 

spracovanie „ Karty technologického zariadenia “. Zmeny zakomponovať do súvisiacej 

dokumentácie.                                   T: január - december 

                                                           Z: vedúci dotknutých objektov ( Mraziarne Kežmarok s.r.o.,  

                                                                     Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok, Podtatranská hydina a.s. Kežmarok,  

                                                                     Oktan a.s. Kežmarok ). 

 

 

 

 

 



IV.  OBLASŤ HOSPODÁRENIA S MATERIÁLOM CIVILNEJ OCHRANY 

 

1.  Podielať sa na zabezpečovaní správy materiálu civilnej ochrany v súlade s vyhláškou MV SR 

č. 314/1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany 

v znení neskorších predpisov. 

 

K tomu : 

a) Na základe výsledkov inventarizácie materiálu CO so stavom k 31.12. 2012 budú 

aktualizované zmluvy, resp. uzatvorené dodatky k uzatvoreným zmluvám o výpožičke 

materiálu civilnej ochrany medzi Obvodným úradom Kežmarok a právnickými osobami 

a fyzickými osobami, vrátane obcou.  

                                                                          T: do 30. 4. 2013 

                                                                          Z: primátori miest a starostovia obcí, 

                                                                               vybrané subjekty HM (POaFO-podnikatelia) 
 

b) spolupracovať pri zabezpečovaní ekologickej likvidácii neupotrebiteľného (ostatného) 

materiálu CO v správe obvodného úradu a koordinovať činnosť pri tejto likvidácii. 

                                                                                             T:  marec - október 

                                                                                                           
c) Dôsledne dodržiavať rozsah a podmienky refundácie odmien skladníkovi materiálu CO v 

obci a v určených termínoch predložiť na odbor civilnej ochrany a krízového riadenia ObÚ 

všetky potrebné podklady na refundáciu odmien  skladníka CO. 

                                                                                                   T:  november 
 

d) Vykonať samostatnú kontrolu skladovania materiálu CO a činnosť skladníka materiálu CO 

vo vlastnej pôsobnosti. 

                                                                                                    T: 2x ročne 
  
e) Na základe pokynu odboru COaKR ObÚ zabezpečiť vykonanie ročnej inventarizácie 

materiálu CO, vypracovať podklady prebytočného a neupotrebiteľného materiálu CO a včas 

predložiť inventarizačný zápis na obvodný úrad - odbor COaKR.  

                                                                                                    T:  podľa požiadaviek ObÚ  

 

2.  Na základe oznámenia o kontrole bude zamestnancami odboru COaKR ObÚ Kežmarok 

vykonaná kontrola materiálneho vybavenia a odbornej prípravy jednotiek CO v obciach.                                                                                                 

                                                                          T: január - december 

                                                                          Z: primátori miest a starostovia obcí 

 

3.   Zabezpečiť v obciach prístup na vykonanie ciachovania dozimetrickej techniky ( stacionárny 

hlasič úrovne radiácie ( HUR ).  

                                                                          T: 22. – 26.4. 2013 

                                                                          Z: vybraní primátori miest a starostovia obcí 

 

4.  V rámci znižovania počtu a integrácie skladov materiálu CO pripraviť u vybraných obciach, 

POaFO-podnikateľov a v školách na základe stavových zostáv materiál civilnej ochrany, ktorí 

na základe preučtovacích dokladov bude presunutý do VTÚ Sl. Ľupča, resp. v rámci územného 

obvodu Kežmarok. 

                                                                          T: január - december 

                                                                          Z: starostovia obcí Výborná, Vlková 

                                         riaditelia MŠ Vrbov, SOŠ Kušnierska 2, HA O.Brucknera Kežmarok, 

                                         riaditelia POaFO-podnikateľov Pekáreň Gros s.r.o. Kežmarok,       

                                                                                               PD „Zamagurie“ Spišské Hanušovce 

 



 5. Aktualizovať dokumentáciu na úseku hospodárenia s materiálom civilnej ochrany 

v súlade s požiadavkami vyhlášky č. 314/1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie 

hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.   

                                                                      T: 31. 3. 2013 

                                                                       Z: vybraní primátori miest a starostovia obcí,  

                                                                            ktorí majú sklad CO s materiálom CO 

 

6. V prípade obdržania finančných prostriedkov zabezpečiť účelné a efektívne nakladanie pri 

hospodárení s materiálom CO. Prehľad o mesačnej odmene a počte odpracovaných hodín 

spoločne s hodnotou materiálu v sklade je uverejnený na webovej stránke (www.minv.sk – 

verejná správa, obvodné úrady, Prešovský kraj, ObÚ Kežmarok - aktuality .....), resp. priamo  

http://www.minv.sk/?aktuality-10  . 

                                                                       T: priebežne 

                                                                       Z: vybraní primátori miest a starostovia obcí,  

                                                                            ktorí majú sklad CO s materiálom CO 

 

7. Obce, ktoré refundujú náklady spojené s hospodárením materiálu CO, nahlásiť zodp. 

pracovníka za skladovanie materiálu CO na príslušnú Sociálnu poisťovňu. Náklady na odvody 

do poisťovni z dohôd o vykonaní práce idú na ťarchu zamestnavateľa, teda obce.       

 

                                                                      T: na základe uzatvorenia Dohody o vykonaní práce 

                                                                                    Z: vybraní primátori miest a starostovia obcí,  

                                                                           ktorí majú sklad CO s materiálom CO 
                                            

8. Predložiť Obvodnému úradu - odboru COaKR faktúru s prílohami na odmenu skladníka 

materiálu CO v obci za kalendárny rok 2013 (dohodu o vykonaní práce, dohodu o hmotnej 

zodpovednosti, výkaz práce na jednotlivé mesiace + odpr. hodiny spoločne s návrhom plánu 

práce na mesiac november a december, doklad o úhrade odmeny pre skladníka CO vyplateného 

obcou ).      

                                                                      T: do 15. 11. 2013 

                                                                                    Z: vybraní primátori miest a starostovia obcí,  

                                                                           ktorí majú sklad CO s materiálom CO 

                             
9. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti v obciach s potrebou zapožičania humanitarného 

materiálu, napr. osvetlovacia súprava, stan S 65, kachle pre zdravotné stany a pod. 

uskladneného v skladoch materiálu CO SIZSaCO MV SR - Malý Šariš, Limbach, Rišňovce 

požiadanie realizovať prostredníctvom odboru COaKR ObÚ Kežmarok, ktorí požiadavky 

zosumarizuje a následne zasiela na KS IZS ObÚ Prešov, ktorí požiada o pomoc Sekciu IZSaCO 

MV SR, odd. humanitárnej pomoci a správy materiálu CO.    

 

                                                                      T: priebežne 

                                                                                    Z: primátori miest a starostovia obcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minv.sk/
http://www.minv.sk/?aktuality-10


II.  na úseku krízového riadenia 

 
 

I. OBLASŤ  ORGANIZAČNEJ,  PLÁNOVACEJ  A  VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI   

            NA ÚSEKU KRÍZOVÉHO RIADENIA 

 

1. Na podmienky obce (mesta), POaFO-podnikateľa rozpracovať hlavné úlohy na úseku 

krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu na rok 2013, ako súčasť Plánu 

hlavných úloh obce, resp. POaFO-podnikateľa. 

                                                                                            T: do 25. 2. 2013 

                                                                                            Z: primátori miest a starostovia obcí 
 

2.   Aktualizovať dokumentáciu Krízového štábu obce v jeho jednotlivých základných častiach.       

                                                                                           T: do 28. 2. 2013 

                                                                                            Z: primátori miest a starostovia obcí 
 

 3.  Spracovať plán zasadnutia Krízového štábu obce na rok 2013 do samostatného plánovacieho 

dokumentu s možným programom zasadnutia.              

                                                                                      T: do 15. 2. 2013 

                                                                                            Z: primátori miest a starostovia obcí 
 

 4.   Uskutočňovať civilné  núdzové  plánovanie  a  vykonávať  opatrenia  na  riešenie  krízových    

  situácií  v  zmysle  zákona  č. 387/2002 Z.z.  o  riadení  štátu v krízových situáciách mimo času   

  vojny a vojnového stavu v zn.n.p. . 

                                                                                           T: priebežne 

                                                                                                              Z: primátori miest a starostovia obcí 
 

5. Koordinovať činnosť podnikateľov a právnických osôb na teritóriu obce (mesta) pri              

   civilnom núdzovom plánovaní (CNP).  

                                                                                T: priebežne 

                                                                                            Z: primátori miest a starostovia obcí 
 

6.  Pravidelne spresňovať systém vyrozumenia členov Krízového štábu obce a zmeny 

nahlásiť na ObÚ – odbor COaKR ( Karta CO obce, Povodňový plán záchranných prác, 

CIPREGIS a pod.)                                                    T: pri každej podstatnej zmene 

                                                                                            Z: primátori miest a starostovia obcí 

 

7. Na základe pozvánky zúčastniť sa odbornej prípravy členov Krízového štábu obce 

(predseda a podpredseda) pri príprave na krízové situácie organizovanú odborom COaKR 

Obvodného úradu Kežmarok.   

                                                                                           T: apríl, október 2013 

                                                                                           Z: primátori miest a starostovia obce  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  na úseku obrany štátu 
 

II. OBLASŤ  ORGANIZAČNEJ,  PLÁNOVACEJ  A  VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI   

            NA ÚSEKU OBRANY ŠTÁTU 
 

1.  Zaslať na Obvodný úrad v sídle kraja Prešov – odboru civilnej ochrany a krízového 

riadenia počty zamestnancov obecných (mestských) úradov požadovaných na oslobodenie od 

výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby pre rok 2013. ( podľa stanovenej tabuľky ) 

v súlade s ustanovením §17 ods. 4 písm. d) a ods. 7 písm. d) zákona č. 570/2005 Z.z. o brannej 

povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn.n.p. 

                                                   T: do 28. 1. 2013  pokiaľ sa menia počty z minulého roku !!! 

                                                   Z: primátori miest a starostovia obce 
 

2. POaFO oprávnených na podnikanie, ktoré plnia úlohy súvisiace so zabezpečovaním obrany 

štátu, COO alebo hospodárskej mobilizácie v dôsledku oslobodenia od výkonu mimoriadnej 

služby v súlade s ustanovením §17 ods. 4 písm. e) a ods. 7 písm. b) a c) zákona č. 570/2005 

Z.z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn.n.p. zaslať na 

schválenie počty zamestnancov PO alebo FO požadovaných na oslobodenie od výkonu 

mimoriadnej služby a alternatívnej služby pre rok 2013 ( podľa stanovenej tabuľky ) 

                                                   T: do 28. 1. 2013  pokiaľ sa menia počty z minulého roku !!! 

                                                   Z: POaFO-podnikatelia  
 

3. Po schválení počtov zamestnancov spracovať Menný zoznam zamestnancov požadovaných 

na oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby a tento zaslať obratom na Obvodný úrad 

v sídle kraja Prešov, odd. obrany štátu ( podľa stanovenej tabuľky ).   

                                           T: do 31.1. 2013 

                                           Z: primátori miest a starostovia obce 

                                              riaditelia POaFO, ktoré plnia úlohy súvisiace s obranou štátu, HM 
 

4 Zaslať na Obvodný úrad v sídle kraja Prešov, odd. obrany štátu oznámenie o vzniku alebo 

zániku zamestnaneckého pomeru menné zoznamy zamestnancov obecného (mestského) úradu 

požadovaných na oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby.    

                                                    T: do 30 dní od vzniku alebo zániku zamestnaneckého pomeru 

                                                    Z: primátori miest a starostovia obce 
 

5. Na zabezpečenie systému doručovania povolavácich rozkazov na výkon mimoriadnej služby 

a alternatívnej služby v ozbrojených silách a jednotlivých rozhodnutí fyzickým osobám 

o uložení pracovnej povinnosti vydávaných obvodným úradom zaslať na základe vyžiadania 

Obvodnému úradu Kežmarok-odboru COaKR menoslov ľudí určených pre danú oblasť             

( v zmysle Metodického usmernenia ... )  

                                                                                 T: do 31.3. 2013  

                                                                                 Z: primátori miest a starostovia obce 
 

6. Aktualizovať Dokumentáciu obce na úseku obrany štátu s dôrazom na ustanovenie § 11 

zákona č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky v zn.n.p. a ustanovenia § 17 zákona  č. 

570/2005 Z.z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn.n.p. a zákona 

č. 569/2005 Z.z. o alternátivnej službe v čase vojny a vojnového stavu v zn.n.p. .  

                                                                                   T: do 25.2. 2013 

                                                                                   Z: primátori miest a starostovia obce 
 

7. Nahlásiť na príslušnú Obvodný úrad v sídle kraja Prešov, odd. obrany štátu do 30. júna 

kalendárneho roku Menný zoznam občanov – mužov, ktorí dovŕšia 18 rokov veku. 

                                                                              T: do 30.6. 2013 

                                                                                    Z: primátori miest a starostovia obce 



IV.  na úseku hospodárskej mobilizácie 
 

 

III. OBLASŤ  ORGANIZAČNEJ,  PLÁNOVACEJ  A  VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI   

            NA ÚSEKU HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE 
 

1. Spolupracovať s obvodným úradom pri pri naplňovaní databázy programu JIS HM/EPSIS. 

                                                                     T: priebežne 

                                                                     Z: primátori miest a starostovia obce  

                                                                         POaFO-podnikatelia, ktorí sú subjektami HM  

                                                                     

2. Pri potrebe navýšenia, resp. zníženia výdajní odberných oprávnení na území obce 

spolupracovať s obvodným úradom pri ich vytváraní.    

                                                                     T: január - december 

                                                                     Z: primátori miest a starostovia obce 

 

3.  V zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácie a o zmene 

a doplnení zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny 

a vojnového stavu v zn.n.p. obec vykonáva opatrenia hospodárskej mobilizácie v rozsahu svojej 

pôsobnosti ako prenesený výkon štátnej správy.   

                                                                      T: január - december 

                                                                      Z: primátori miest a starostovia obce 

 

4. V prípade vyhlásenia mimoriadne regulačných opatrení s využitím predaja životne dôležitých 

výrobkov alebo životne dôležitých tovarov postupovať v súlade s novelizovanou vyhláškou MH 

SR č. 473/2011 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov 

alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadne regulačných opatrení a o odberných 

oprávneniach  s účinnosťou od 1.1. 2012 . 

                                                                T: priebežne 

                                                                      Z: primátori miest a starostovia obce 

 

5. Aktualizovať Prehľad o potrebe  a  množstve  odberných  oprávnení  v obci podľa  prílohy 

č.1 Metodického pokynu č. 4/2003 Ministerstva hospodárstva SR a na základe vyžiadania zaslať 

v stanovenej tabuľkovej forme na odbor COaKR ObÚ Kežmarok.  

                                                                                           T: 28.2. 2013  

                                                                                          Z: primátori miest a starostovia obce 
 

6. Aktualizovať Prehľad o prevádzkarní v obci  podľa  prílohy č.2  Metodického pokynu           

č. 4/2003 Ministerstva hospodárstva SR a na základe vyžiadania zaslať v stanovenej tabuľkovej 

forme na odbor COaKR ObÚ Kežmarok.                         T: 28.2. 2013  

                                                                                          Z: primátori miest a starostovia obce 
 

7. Aktualizovať Prehľad v personálnom zabezpečení  výdajní  odberných  oprávnení obce podľa 

prílohy č. 9 Metodického pokynu č. 4/2003 Ministerstva hospodárstva SR a na základe 

vyžiadania zaslať v stanovenej tabuľkovej forme na odbor COaKR ObÚ Kežmarok.  

                                                                                           T: do 31.3. 2013  
                                                                                           Z: primátori miest a starostovia obce 

8. Zúčastniť sa odbornej prípravy organizovaného Obvodným úradom – odborom CO a KR 

k otázkam organizovania predaja dôležitých výrobkov a tovarov s využitím mimoriadnych 

regulačných opatrení počas krízovej situácie.                        T: 1x  ročne – podľa pozvánky 

 



9. Na základe vyžiadania obvodného úradu predkladať pravidelnú aktualizáciu databáz             

JIS HM/EPSIS v zmysle vyhl. 385/2011 Z.z. .  

                                                                                           T: podľa vyžiadania 

                                                                                           Z: primátori miest a starostovia obce 

10. V prípade požiadaviek obce na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie si obec        

uplatňuje prostredníctvom Obvodného úradu Kežmarok na ObÚ v sídle kraja Prešov. 

                                                                                    T: priebežne 

                                                                                    Z: primátori miest a starostovia obce 

 

11. Aktualizovať Dokumentáciu obce na úseku hospodárskej mobilizácie s dôrazom na 

novelizáciu zákona č.179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácie a o zmene a doplnení zákona č. 

387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavuv zn.n.p. 

a vykonávacích vyhlášok na realizáciu tohto zákona.   

                                                                                    T: do 28.2. 2013 

                                                                                                     Z: primátori miest a starostovia obce 

 

12. Aktualizovať dokumentáciu „Plán zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie“ 

spracovanú na základe usmernenia 1/2009/PK k č.sp. 9/2009/09327 z Obvodného úradu 

Kežmarok na zjednotenie postupu s obcami v okrese Kežmarok pri vykonávaní opatrení 

hospodárskej mobilizácie na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou. 

                                                                                     T: do 20. 3. 2013 

                                                                                     Z: primátori miest a starostovia obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V.  Kontrolná činnosť plánovaná na rok 2013 
 

 

OBLASŤ  KONTROLNEJ  ČINNOSTI  V  ROZSAHU  PÔSOBNOSTI  VÝKONU 

ŠTÁTNEJ  SPRÁVY 

 

1. Kontrola na  zistenie stavu plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona Národnej rady Slovenskej  

republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 

a vykonávacích predpisov na realizáciu tohto zákona budú vykonané Obvodným úradom 

Kežmarok takto: 

  

Kontrolovaný subjekt Termín Kontrolovaný subjekt Termín 

Obec Lendak február Obec Stráne pod Tatrami august 

Obec Bušovce február Obec Veľká Franková  august 

Obec Tvarožná apríl Obec Majere október 

Obec Vojňany  apríl Obec Huncovce október 

 
    
2. Kontrola v oblasti CNP na úseku krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu 

podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 

vynimočného stavu a núdzového stavu, zákona č. 319/2002 Z.z. o obrane SR, zákona                  

č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, a  

zákona č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácie a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 

Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavuv zn.n.p.  budú 

vykonané Obvodným úradom Kežmarok a  Obvodným úradom v sídle kraja Prešov, odd. 

obrany štátu  takto:  
 

Kontrolovaný subjekt Termín Kontrolovaný subjekt Termín 

Obec Lendak február Mesto Spišská Belá august 

Obec Bušovce február Obec Stráne pod Tatrami  august 

Mesto Kežmarok máj Mesto Spišská Stará Ves október 

Obec Mlynčeky máj Obec Veľká Franková október 
 

 

3.  Kontrola na  zistenie stavu plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona  Národnej rady Slovenskej  

 republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov    

 a vykonávacích predpisov na realizáciu tohto zákona na úseku hospodárenia s materiálom CO   

 budú vykonané Obvodným úradom Kežmarok takto: 

 

Kontrolovaný subjekt Termín Kontrolovaný subjekt Termín 

Javorina v.d. Spišská Belá február Mesto Kežmarok  máj 

ZŠ Štefánikova 19, Sp.Belá február Podtatranská hydina a.s. 

Kežmarok 

máj 

Mesto Spišská Belá marec Gymnázium 

P.O.Hviezdoslava Kežmarok 

jún 

Obec Krížová Ves marec Obec Ľubica jún 

Mesto Spišská Stará Ves apríl Nemocnica Dr. Alexandra 

Kežmarok n.o. 

september 

Obec Vojňany apríl Poľnonákup a.s. Kežmarok september 

Oktan a.s. Kežmarok máj 



    

4. Kontrola na zistenie stavu plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 

a vykonávacích predpisov na realizáciu tohto zákona na úseku ochrany obyvateľstva a  pri 

súčinnostnej kontrole vyplývajúcich so zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných 

priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn.n.p. budú vykonané 

Obvodným úradom Kežmarok a s Inšpekciou ŽP Košice takto: 

 
   

Kontrolovaný subjekt Termín Kontrolovaný subjekt Termín 

Tatranská mliekareň a.s. 

Kežmarok 

september Oktan a.s. Kežmarok  máj 

 

 

 

5.  Kontrola na  zistenie stavu plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona  Národnej rady  Slovenskej  

 republiky  č. 544/2002 Z.z. o horskej záchrannej službe v zn.n.p.  a  vykonávacích predpisov  na   

 realizáciu tohto zákona na úseku dodržiavania povinnosti prevádzkovateľa lyžiarskej trate budú  

 vykonané Obvodným úradom Kežmarok takto: 

 

Kontrolovaný subjekt Termín Kontrolovaný subjekt Termín 

Vlek Ľandy Slovenská Ves 

– Urbárska spoločnosť 

Slovenská Ves 

február Vlek Spišské Hanušovce, 

Jozef Gemza  

február 

 

 

 

Spracoval :  Ing. Marián Trembáč 

                          

                                                         

   

 

 

                                                                                   ...................................................... 

                                                                                          MVDr. Mária Hužiková 

                                                                                          vedúca odboru COaKR 

 

 

 

 

 


