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S c h v a ľ u j e m : ....................................
Ing. Alfonz Kobielský
Prednosta OÚ
Vranov nad Topľou

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH
pre obce a mestá v okrese Vranov nad Topľou
na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej
mobilizácie, obrany štátu,integrovaného záchranného systému
a civilného núdzového plánovania
v roku 2021

HLAVNÉ CIELE A ÚLOHY V OBLASTI CIVILNEJ OCHRANY,
KRÍZOVÉHO RIADENIA,
HOSPODÁRSKEJ
MOBILIZÁCIE,
OBRANY ŠTÁTU, INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
A CIVILNÉHO NÚDZOVÉHO PLÁNOVANIA NA ROK 2021.
_________________________________________________________
V súlade s aktuálnymi potrebami civilnej ochrany, civilného núdzového plánovania,
integrovaného záchranného systému v záujme zvyšovania akcieschopnosti a pripravenosti všetkých
subjektov podieľajúcich sa na plnení úloh civilnej ochrany, civilného núdzového plánovania,
integrovaného záchranného systému, krízového riadenia a
hospodárskej mobilizácie,
stanovujem na rok 2021 nasledujúce ciele :
I.

Zvýšiť pripravenosť orgánov krízového riadenia na riešenie krízových situácií na úrovní
samosprávy v oblasti krízového manažmentu.

II.

Vytvárať reálne podmienky na organizovanie, materiálne vybavenie, odbornú prípravu
a praktické využitie jednotiek civilnej ochrany po vzniku mimoriadnych udalostí.

III.

Vytvárať optimálne podmienky na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie
obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných
zborov a záchranných zložiek integrovaného záchranného systému počas krízovej situácie.

IV.

Skvalitniť prípravu orgánov krízového riadenia a ich výkonných orgánov so zameraním na
realizáciu opatrení hospodárskej mobilizácie pri riešení krízovej situácie a pri plnení úloh
obrany štátu.

V.

V príprave obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc dosiahnuť potrebné vedomosti
a praktické skúsenosti na zabezpečenie činnosti pri zmierňovaní a zamedzovaní pôsobenia
následkov mimoriadnej udalosti.

VI.

Podieľať sa na plnení úloh zameraných na komplexné zabezpečovanie a skvalitňovanie
ochrany obyvateľstva pod Vodnou stavbou Veľká Domaša, v okolí objektov skladujúcich ,
vyrábajúcich alebo manipulujúcich s nebezpečnými látkami v zmysle zákona NR SR č.
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a zákona NR
SR č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a pri vykonávaní
záchranných prác obcí v zmysle zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
v znení neskorších predpisov.

VII.

Prehlbovať spoluprácu s OÚ Vranov n. T. a OÚ Prešov za účelom skvalitnenia činnosti
koordinačného strediska IZS pri poskytovaní pomoci v tiesni.

VIII.

Koordinovať úlohy a prípravu orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy v oblasti
civilného núdzového plánovania realizáciou aktivít vyplývajúcich zo Smernice pre civilné
núdzové plánovanie v Slovenskej republike.

IX.

Zabezpečovať včasný a presný prenos informácií o mimoriadnych udalostiach v obciach
a mestách koordinačnému stredisku IZS a okresnému úradu.

X.

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, zvýšovanie kvality skladovania
prostriedkov individuálnej ochrany.

Vychádzajúc zo stanovených cieľov a v záujme koordinovaného postupu orgánov
štátnej správy, samosprávy, fyzických a právnických osôb na všetkých úrovniach riadenia pri
zabezpečovaní spoločných úloh odporúčam v roku 2021 zamerať úsilie na plnenie týchto
hlavných úloh :
1. Spracovať „ Plán hlavných úloh obce (mesta), na rok 2021 na úseku civilnej ochrany
,krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu a civilného núdzového
plánovania“, tento prejednať a schváliť na zasadnutí obecného zástupiteľstva ( štábu CO
obce, krízového štábu obce (mesta)).
Termín : do 26.2.2021
Zodp. : starosta obce ( primátor mesta)
2. Na základe pozvánok zúčastňovať sa odborných príprav a školení organizovaných odborom
civilnej ochrany a krízového riadenia obvodného úradu a školení organizovaných
strediskom prípravy CO Spišská Nová Ves.
- primátorov miest
- starostov obcí
- členov komisií
- členov KŠ
Termín : podľa pozvánky
Zodp. : starosta obce (primátor mesta)
3. V súčinnosti s odborom krízového riadenia OÚ vykonať 1x za rok odbornú prípravu členov
KŠ obce.
Termín : po dohode s OKR OÚ
4. Na základe vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z. z. prehodnotiť súčasnú organizáciu štábov
a odborných jednotiek CO a dosiahnuť ich akcieschopnosť na riešenie ochrany
obyvateľstva po vzniku mimoriadnych udalostí.
Termín : do 31.3.2021
Zodp. : starosta obce (primátor mesta)
5. Zúčastňovať sa kurzov a školení, ktoré organizuje Stredisko vzdelávania a prípravy na CO
Sp.N. Ves. Ponuka kurzov tvorí prílohu tohto zamerania.
Termín : podľa ponuky
Zodp. : starosta obce (primátor mesta)

6. V rámci prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc zamerať sa na :
 Správanie sa obyvateľstva pri úniku nebezpečných látok (NL)
 Kolektívnu ochranu (evakuácia, ukrytie, zásady opustenia bytu, evakuačná batožina,
zásady opustenia priestorov),
 Zásady správania sa v úkrytoch, možnosti a spôsoby ukrytia obyvateľstva pri vzniku
mimoriadnych udalostí,
 Zdroje a miesta nebezpečia vzniku mimoriadnych udalostí v okolí bydliska
a pracoviska, kde môže prísť k ohrozeniu životov, zdravia a majetku,
 Opatrenia, ktoré sú pripravené k ochrane životov, zdravia a majetku v prípade vzniku
mimoriadnych udalostí ,
 Príprava a použitie prostriedkov individuálnej ochrany (PIO) povrchu tela a dýchacích
ciest, hygienická očista a dekontaminácia,
 Správanie sa obyvateľstva pri použití chemických, biologických a jadrových zbraní,
ochrana potravín a vody v prípade úniku .NL
Termín : podľa spracovaného plánu prípravy
Zodp. starosta obce ( primátor mesta)
7. Formou nácvikov pripraviť funkcionárov evakuačných komisií obcí, evakuačných zariadení
a ďalšie osoby podieľajúce sa na evakuácii .
Termín : 2x ročne
Zodp. : starosta obce (primátor mesta)
8. Aktualizovať prehľad všetkej techniky využiteľnej na vykonávanie záchranných prác
nachádzajúcej sa na území obce (mesta) a prehľad zaslať na odbor krízového riadenia OÚ.
Termín : do 26.2.2021
Zodp. : starosta obce ( primátor mesta)
9. Aktualizovať „Kartu CO obce, (mesta) “
OÚ.

a odsúhlasiť ju na odbore krízového riadenia
Termín : do 31.12.2021
Zodp. : starosta obce ( primátor mesta )

10. V zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 261/2010
Z. z. § 3 ods.9 aktualizovať „ Povodňový plán záchranných prác obce“ a odsúhlasiť ho na
OÚ-odbore KR
Termín : do 31.8. 2021
Zodp. : starosta obce (primátor mesta)
11. Aktualizovať dokumentáciu „Plánu ukrytia“ a predložiť prehľad ukrývaných osôb podľa
tabuľky č. 5 obyvateľstvo, zamestnanci so stavom k 31.12. 2020. Tento prehľad zaslať na
odbor krízového riadenia OÚ.
Termín : do 30.6.2021
Zodp. : starosta obce ( primátor mesta)

12. Aktualizovať spracované dokumentácie obce na úseku CO, krízového riadenia,
hospodárskej mobilizácie a obrany štátu so stavom k 31.12. 2020









Plán výdaja PIO,
Plán ochrany obyv. v prípade rozrušenia hrádze VS Veľká Domaša,
Metodiku činnosti starostu obce pri vzniku mimoriadnej udalosti
Plán varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb,
Plán evakuácie obyv. v okolí VS Veľká Domaša,
Dokumentáciu KŠ obce (menovacie dekréty, metodiku činnosti KŠ, plán
zvolania členov KŠ)
Dokumentáciu obce na zabezpečenie realizácie plnenia úloh v období krízovej
situácie,
Dokumentáciu obce na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou.
Termín : 30.6. 2021
Zodp. : starosta obce (primátor mesta)

13. Aktualizovať dokumentáciu obce „Plán ochrany obyvateľstva a Plán evakuácie
obyvateľstva v prípade úniku amoniaku“ z objektu HNOJIVÁ Duslo s.r.o. Strážske
v spolupráci s OKR OÚ Vranov n. T.
Termín : 30.6.2021
Zodp. : starostovia dotknutých obcí
14. Trvalú pozornosť venovať zabezpečeniu dosiahnuteľnosti riadiacich pracovníkov OcÚ
(MsÚ), orgánov a organizácií na území obce (mesta) k zabezpečeniu úloh v oblasti
vyrozumenia a varovania. Vyrozumievacím centrám podľa plánu vyrozumenia a varovania
predkladať vždy v posledný piatok v mesiaci dosiahnuteľnosť pracovníkov na nasledujúci
mesiac po jednotlivých dekádach.
Termín : január-december
Zodp. : starosta obce (primátor mesta)
15. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti, vyhlásenej mimoriadnej situácie, alebo II.a III.SPA
klásť zvýšený dôraz na zabezpečenie okamžitého predkladania informácii o vzniku
mimoriadnej udalosti KS IZS (112) a okresnému úradu. Vykonať varovanie obyvateľstva
v zmysle „Pokynu generálneho riaditeľa sekcie KR MV SR č. SKR-00R2-2017/000314007.
Termín : úloha stála
Zodp. : starosta obce (primátor mesta)
16. Inventarizáciu materiálu CO k 31.12. 2021 vykonať podľa vydaných pokynov a prijatých
zásad. Požiadavky na vyradenie, obmenu a doplnenie materiálu CO uplatniť písomne na
odbore krízového riadenia OÚ.
Termín : január- december 2021
Zodp. : starosta obce (primátor mesta)

17. Na základe výsledkov inventarizácie materiálu CO so stavom k 31.12.2020 zabezpečiť
uzatvorenie dodatku k zmluvám o výpožičke materiálu CO medzi OÚ a OcÚ.
Termín : do 30.6. 2021
Zodp. starosta obce (primátor mesta)
18. Skúšky elektromotorických sirén ovládané miestne, budú vykonávané vždy druhý piatok
v mesiaci o 1200 hodine. Výsledok skúšky oznámiť na odbor krízového riadenia OÚ
v zmysle vydaného usmernenia „Preskúšavanie prevádzkyschopnosti systémov varovania
v SR v roku 2021“ číslo SKR MV SR č. SKR-OOR2-2020/000023-008 zo dňa 27.11.
2020.
Termín : v texte
Zodp. : starosta obce (primátor mesta)
sekcia KR MV SR, OÚ Prešov
19. Spracovať dohody o vykonaní prác a dohody o hmotnej zodpovednosti v skladoch
materiálu CO. Dohody uzatvoriť k termínu 1.1. 2021. Odmeny skladníkom podľa
uzatvorených dohôd refunduje Centrum podpory MV SR Prešov cestou odboru krízového
riadenia OÚ na základe predloženej refundačnej faktúry, kópie dohody o hmotnej
zodpovednosti skladníka a výkazu o skutočne odpracovaných hodinách .
Termín : v texte
Zodp. : starosta obce (primátor mesta)
20. Zabezpečiť údržbu, skladovanie a evidenciu materiálu CO v súlade s vyhláškou MV SR č.
314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie hospodárenia s materiálom CO v znení
neskorších predpisov.
Termín : priebežne
Zodp. : starosta obce (primátor mesta)
21. Aktualizovať prehľad využiteľných stravovacích a ubytovacích zariadení (stálych, ako aj
improvizovaných) na území obce (mesta) využiteľných pri mimoriadnych udalostiach a pri
realizácií núdzového zásobovania a ubytovania v prípade evakuácie obyvateľstva.
Termín : do 5.2. 2021
Zodp. : starosta obce (primátor mesta)
22. Spracovať prehľad spôsobu vykurovania v domácnostiach a obecných zariadeniach (drevo,
elektrina, plyn) a spôsob prípravy stravy vo vyvarovacích zariadeniach (školské kuchyne,
kultúrne domy a pod). Tento prehľad predložiť na odbor krízového riadenia OÚ v zmysle
predloženej tabuľky.
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Termín : do 5.2. 2021
Zodp. : starosta obce (primátor mesta)
23. Zaslať požiadavku na OÚ v sídle kraja Prešov ohľadom schválenia počtov občanov
oslobodených od povinnosti vykonať mimoriadnú službu (v zmysle ust. § 17 ods.7
písm.d).Požiadavku si uplatniť formou programu EPSIS.
Pre rok 2021 Termín : do 10. 12. 2021
Zodp. : starosta obce (primátor mesta)
24. Plniť úlohy Ministerstva hospodárstva SR v zmysle dokumentu „ Hlavné úlohy na
zabezpečenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie na rok 2021“.
Termín : v texte
Zodp.: starosta obce (primátor mesta)
25. Po schválení počtov občanov OÚ Prešov vypracovať menný zoznam vašich zamestnancov
k oslobodeniu občanov od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby pre rok 2021,
ktorým vznikla branná povinnosť a tento zaslať na Odbor obrany OÚ Prešov v zmysle
usmernenia MO SR č. OdRŠS-140/2009 a novely zákona č. 570/2005 Z.z. o brannej
povinnosti v znení neskorších predpisov.
Termín : do 31. januára prísl. roka
Zodp.: starosta obce (primátor mesta)
26. Upresniť a zaslať údaje o obci so stavom k 31.12.2020 ako dokument „Údaje obce pre
obranu“ pre naplnenie databazy JIS HM/EPSIS na odbor krízového riadenia OÚ.
Termín : 30.6. 2021
Zodp.: starosta obce (primátor mesta)
27. V súlade so zákonom č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti v znení nesk. predpisov
nahlásiť na odbor obrany OÚ Prešov do 30. júna kalendárneho roku menný zoznam
občanov – mužov, ktorí v kalendárnom roku dovŕšia 18. rokov veku.
Termín : do 30. júna 2021
Zodp.: starosta obce (primátor mesta)

28. Na vyžiadanie BRO spracovať a predložiť na rokovanie BRO „Správu o pripravenosti obce
na riešenie opatrení vyplývajúcich pre obec ..... po vypovedaní vojny, vyhlásení vojnového
stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie“.
Zúčastniť sa na prerokovaní správy na zasadnutí BRO.
-

BRO 1/2021

Termín : Marec 2021
Zodp. : starostovia obcí : Banské, Hanušovce n. T.
Pavlovce, Kučín
Zodp. : riaditeľ RVPS Vranov nad Topľou

-

BRO 2/2021

Termín : Jún 2021
Zodp. : starostovia obcí : Detrík, Radvanovce, T. Polianka,
Štefanovce
Zodp. : ved.odb. starostlivosti o ŽP OÚ

-

BRO 3/2021

Termín : September 2021
Zodp.: starostovia obcí : Prosačov, Rafajovce, Vavrinec,
Vlača
Zodp. : OR PZ SR Vranov nad Topľou

-

BRO 4/2021

Termín : December 2021
Zodp. : starostovia obcí : Čaklov, Dlhé Klčovo, Hermanovce
nad Topľou,
Zodp. : OR HaZZ Vranov nad Topľou

29. Predložiť formou spisu – písomnou formou zmenu doručovateľa alebo informáciu, že
nedošlo k zmenám v zozname doručovateľov pre OÚ.
Termín : do 29.10. 2021
Zodp. : starosta obce, primátor mesta
30. V oblasti ochrany utajovaných skutočností zabezpečovať úlohy v zmysle zákona NR SR č.
215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov a v súlade
s vyhláškami NBÚ k tomuto zákonu.
Termín : priebežne
Zodp.: starosta obce (primátor mesta)
31. Písomne predložiť správu o plnení úloh na úseku CO, krízového riadenia, krízového
plánovania, hospodárskej mobilizácie a OUS na odbor krízového riadenia OÚ.
Termín : do 29.10.2021
Zodp. : starosta obce (primátor mesta)
Kontrolná činnosť roku 2021:
Cieľom kontrolnej činnosti bude :
A) objektívne posúdenie skutočného stavu plnenia stanovených úloh vyplývajúcich zo zákona
NR SR č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a zákona
č. 387/2002 Z. z.. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
v znení neskorších predpisov, zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii v znení

neskorších predpisov a iných právnych predpisov v oblasti krízového riadenia, hospodárskej
mobilizácie a civilného núdzového plánovania .
-

Obec Nižný Hrabovec
Obec Hencovce
Obec Vechec
Obec Rudlov,
Obec Slov. Kajňa

-

B) Kontrola skladov materiálu CO na obciach :

-

Obec Hencovce
Obec Nižný Hrabovec
Obec Ďapalovce
Obec Ond. Matiašovce
Obec Remeniny
Obec Vlača
Obec Vyšný Kazimír

– Obec Slovenská Kajňa
- Obec Vechec
- Obec Rudlov

B) Kontrola obcí pri plnení úloh na úseku obrany štátu v zmysle zákona 319/2002 Z . z.
o obrane SR v znení neskorších predpisov v súčinnosti s odd. obrany OÚ Prešov :
- Obec Bystré, Agrodružstvo Bystré v súčinnosti s odborom . obrany OÚ Prešov,
Kontrolná činnosť bude vykonávaná podľa „Plánu kontrolnej činnosti odboru krízového riadenia
OÚ na rok 2021.
Príslušné obce budú o vykonaní kontroly písomne upovedomené najneskôr 7 dní pred vykonaním
kontroly.

JUDr. Pavol Molčan
vedúci odboru KR

