Civilná ochrana obyvateľstva obce Kazimír

Ochrana obyvateľstva je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a
majetku osôb, ktoré sú zabezpečované na základe analýzy územia Slovenskej republiky z
hľadiska možných mimoriadnych udalostí.

Úlohy a opatrenia civilnej ochrany sú prijímané na znižovanie rizík ohrozenia a určovanie
postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.
Spočívajú najmä v organizovaní, riadení a vykonávaní záchranných prác na záchranu osôb,
v poskytovaní predlekárskej a lekárskej pomoci, vyslobodzovaní osôb, ale tiež v organizovaní a
zabezpečovaní hlásnej a informačnej služby, poskytovaní núdzového zásobovania a
núdzového ubytovania, v zabezpečovaní a vykonávaní ukrytia a evakuácie, vykonávaní
protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení, organizovaní, riadení a
vykonávaní prípravy na civilnú ochranu.
§ 15 Pôsobnosť obce

(1)
Obec
a) vypracúva plán ochrany obyvateľstva, oboznamuje sa s havarijnými plánmi podnikov a
prevádzok na svojom území a informuje obyvateľstvo a verejnosť podľa § 15a,
b) koordinuje plnenie úloh v súčinnosti s právnickými osobami, fyzickými osobami podnikateľmi a s ostatnými fyzickými osobami,
c) riadi záchranné práce, ak nepatria do pôsobnosti orgánov štátnej správy, právnických osôb
alebo fyzických osôb - podnikateľov na území obce; pri riadení záchranných prác môže uložiť
povinnosti podľa § 21 a 23,
d) uskladňuje, ošetruje a zabezpečuje výdaj materiálu civilnej ochrany jednotkám civilnej
ochrany zriadeným obcou a prostriedkov individuálnej ochrany obyvateľstvu obce, pre ktoré
tieto prostriedky nezabezpečujú právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikatelia,
e) podľa potreby určuje vhodné ochranné stavby použiteľné na ukrytie obyvateľstva a
zabezpečuje ich potrebné úpravy,
f) zabezpečuje trvale hlásnu službu a informačnú službu civilnej ochrany, o čom informuje
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okresný úrad a poskytuje nevyhnutnú a okamžitú pomoc v núdzi, najmä prístrešie, stravu alebo
inú materiálnu pomoc17) obyvateľstvu obce a osobám nachádzajúcim sa na území obce,
g) plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu a poskytuje núdzové ubytovanie a
núdzové zásobovanie evakuovaným,
h) vytvára jednotky civilnej ochrany z obyvateľstva obce a zabezpečuje ich akcieschopnosť,
i) zabezpečuje a vykonáva prípravu jednotiek civilnej ochrany obce a v spolupráci s
verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním14) zabezpečuje prípravu obyvateľstva na
sebaochranu a vzájomnú pomoc,
j) vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu a ustanovuje režim života obyvateľstva na území
obce v prípade vzniku mimoriadnej udalosti a neodkladne o tom informuje okresný úrad,
k) vedie evidenciu evakuovaných osôb a zoznamy evakuovaných osôb podliehajúcich brannej
povinnosti s uvedením evakuačného miesta odovzdáva príslušnému okresnému úradu v sídle
kraja,
l) hospodári s pridelenými finančnými prostriedkami na civilnú ochranu,18)
m) vyžaduje náhradu skutočných výdavkov vynaložených na civilnú ochranu, ktoré sa financujú
zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu miestne príslušného okresného úradu.
(2)
Obec je povinná uhrádzať z vlastných zdrojov výdavky spojené s uskladnením materiálu
civilnej ochrany, s prípravou na civilnú ochranu a výdavky spojené s udržiavaním ochranných
stavieb civilnej ochrany. Výdavky nezahŕňajú odmeny pre skladníka, lektora a výdavky na
rekonštrukcie, prestavby ochranných stavieb, periodické revízie, obmeny technického
zariadenia a odstraňovanie následkov ich poškodenia mimoriadnou udalosťou.
§ 15a
(1)
Informácie pre verejnosť vyplývajúce z plnenia povinností podľa § 14 ods. 1 písm. p) a § 15
ods. 1 písm. a) sa trvalo zverejňujú na internetovej stránke alebo na verejnej tabuli s uvedením
30-dňovej lehoty, dokedy môže dotknutá verejnosť podávať pripomienky. Opodstatnené
pripomienky sa primerane zohľadnia pri spracovaní plánu ochrany obyvateľstva. Informácie sa
prehodnocujú a v prípade potreby aktualizujú; v aktualizovanej forme sa zverejňujú najmenej
raz za tri roky.
(2)
Informácie pre verejnosť zahŕňajú najmä
a) informácie o zdroji ohrozenia,
b) informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na postihnutom území a
životnom prostredí,
b) nebezpečné vlastnosti a označenie látok a prípravkov, ktoré by mohli spôsobiť mimoriadnu
udalosť,
c) informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach,
d) úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti,
e) podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany
obyvateľstva,
f) odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií a utajovaných
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skutočností.18a)

Všeobecné zásady civilnej ochrany (*.pdf, 256kB)

Základné pojmy v rámci civilnej ochrany (*.pdf, 188kB)

Čo robiť keď zaznie varovný signál sirény? (*.pdf, 312kB)

Čo robiť ak ste svedkom mimoriadnej udalosti? (*.pdf, 256kB)

Čo robiť pri mimoriadnej udalosti? (*.pdf, 296kB)
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