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V súlade s § 15 odsek 1 písmeno a , zákona Národnej rady Slovenskej 

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

predpisov a  v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č.533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva vydávam 

 

 

 

z á m e r 
 

na realizáciu opatrení pri zabezpečovaní ochrany obyvateľstva v obci 

KOMJATICE. 

 

Na zníženie alebo eliminovanie následkov pôsobenia mimoriadnych 

udalostí a na zabezpečenie ochrany obyvateľstva z hľadiska možnosti 

vzniku mimoriadnych udalostí je potrebné pripravovať a realizovať 

nasledovné opatrenia : 

 

 

1.   Hlavné úlohy : 
 

 

1.1. Varovanie obyvateľstva, vyrozumenie osôb a organizáciu informačného 

toku na území obce organizovať a vykonať v súlade s Plánom 

varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb spracovaný na úrovni 

obecného úradu a podnikateľov.   

            

        Zabezpečiť včasné varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb o 

vzniknutej mimoriadnej udalosti, alebo o možnosti jej vzniku 

prostredníctvom dohovorených signálov s využitím varovnej a 

vyrozumievacej siete civilnej ochrany obce .  

 

 

1.2. Evakuáciu  obyvateľstva  na území obce plánovať a zabezpečovať v 

súlade so spracovanými Plánom evakuácie v prípade ohrozenia a po vzniku 

mimoriadnej udalosti. 

Časové obmedzenie pobytu osôb na ohrozenom území určiť pri vyhlásení 

evakuácie. 

 

1.3.  Ukrytie  osôb  v oblasti ohrozenia plánovať  v závislosti od druhu 

nebezpečných látok  a ich účinkov na ľudský organizmus a realizovať ho v 

JÚBS v súlade so spracovaným Plánom ukrytia. 



 

 

1.4. Reguláciu  pohybu  osôb  a  dopravných  prostriedkov   na   území   

obce    organizovať obecným úradom a koordinovať s Obvodným úradom 

 Nové Zámky  pre  oblasť   ohrozenia   obce.   

       

Reguláciu vykonávať súčasne s varovaním obyvateľstva. Reguláciu po 

vzniku mimoriadnej udalosti zabezpečiť podľa možnosti Policajným 

zborom, Železničnou políciou a obecnou políciou. Reguláciu po vzniku 

mimoriadnej udalosti pri preprave nebezpečnej látky zabezpečiť 

Policajným zborom, obcou, obvodným úradom.  

 

 

1.5.  Prvú  predlekársku  pomoc  a neodkladnú zdravotnú starostlivosť  na 

území obce organizovať a vykonať silami a prostriedkami zdravotníctva 

obce, obvodu a jednotkami zdravotníckej pomoci s dôrazom na 

bezprostrednú pomoc postihnutým s cieľom minimalizácie následkov 

u postihnutého obyvateľstva. 

         

 Pri zabezpečení neodkladnej zdravotnej starostlivosti a zdravotnej 

starostlivosti využiť  všetky kapacity Zdravotníckeho zariadenia v obci, 

podľa rozsahu a druhu vzniknutej mimoriadnej udalosti. 

 

 

 

1.6. Individuálnu ochranu osôb plánovať a organizovať v súlade so 

spracovaným Plánom výdaja prostriedkov individuálnej ochrany (PIO) 

a zabezpečiť ihneď po varovaní obyvateľstva pri vzniku mimoriadnej 

udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky. 

 

 

1.7.  Hygienickú  očistu  v obci zabezpečovať v rozsahu čiastočnej očisty na 

obmedzenie pôsobenia následkov nebezpečných látok ihneď, alebo 

v rozsahu úplnej očisty na odstránenie nebezpečných látok a z povrchu tela 

osôb, v  čo  najkratšom čase  po opustení  kontaminovaného  priestoru  vo  

vopred   určených zariadeniach civilnej ochrany. 

 

 

1.8.  Dekontamináciu  terénu,  budov  a  materiálu   zamerať v obci  na 

odstránenie chemických nebezpečných látok z ich povrchov. Špeciálnu 

očistu plánovať a zabezpečovať podľa významu dopravných komunikácií a 

budov, ktoré majú vplyv na život obyvateľstva obce. 

 



 

1.9. Likvidáciu  úniku  nebezpečných  látok a zamedzenie  ich 

nekontrolovateľného šírenia na území obce vykonať v súlade so 

spracovanými plánom ochrany silami a prostriedkami prevádzkovateľa 

zdroja nebezpečných látok  s využitím vlastných síl a prostriedkov a síl a 

prostriedkov IZS kraja. 

          Pre zabezpečenie účinnosti zásahu kalkulovať s optimálnym počtom 

síl, zabezpečením technických a iných prostriedkov a určení priorít 

a rozsahu prác. 

 

 

1.10. Veterinárne  opatrenia  na území obce organizovať silami a 

prostriedkami veterinárnej starostlivosti a odbornými skupinami v 

pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva . 

 

1.11. Opatrenia na zabezpečenie  záchranných prác zamerať na 

individuálnu ochranu osôb, ktoré záchranné práce vykonávajú,  

zabezpečenie režimu práce s dôrazom na odpočinok a striedanie 

a komplexné  materiálne a technické zabezpečenie. 

 

 

1.12. Prípravu a  informovanie obyvateľstva vykonávať priebežne v súlade 

s Plánom vzdelávania a  prípravy  na  civilnú  ochranu  na  príslušný  

kalendárny  rok, s  dôrazom   na prípravu krízového štábu obce, odborných 

jednotiek civilnej ochrany a  prípravu obyvateľstva. Pri príprave 

a informovaní obyvateľstva využiť všetky formy prípravy obyvateľstva na 

sebaochranu a vzájomnú pomoc. 

 

 

2.  Pre plnenie vyššie uvedených úloh zabezpečiť : 
 

 

2.1. Trvalú   pohotovosť  varovného systému   

 

2.2. Realizovať včasné  informovanie  ohrozeného obyvateľstva. 

 

 

2.3.  Spracovať  a  aktualizovať  plány  evakuácie na  stupni právnická 

osoba a obec,  s dôrazom na evakuáciu osôb a zvierat v predpokladaných 

miestach vzniku mimoriadnej udalosti. Už spracované plány pravidelne 

aktualizovať minimálne jedenkrát ročne k 31.12. 

 

 



2.4. Pravidelnú prípravu krízového štábu a  evakuačnej komisie, síl a 

 prostriedkov podieľajúcich sa na záchranných prácach so zameraním na 

poskytovanie pomoci postihnutým osobám, hospodárskym zvieratám a na 

detekciu, lokalizáciu a likvidáciu úniku nebezpečných látok. 

 

 

2.5 . V prípade potreby a podľa vývoja situácie po vzniku mimoriadnych  

       udalostí:  

 

  

3.1. Uviesť do pohotovosti Krízový štáb obce. 

 

 

3.2. Podľa  vývoja  a  prognózy  situácie  aktivovať  sily  a prostriedky  na  

       záchranné práce   v  zmysle zákona  č.129/2002 Z.z. V znení neskorších  

       predpisov. 

 

3.3. Zodpovednosť a súčinnosť,  miesto riadenia : 

 

 

4. Za  organizovanie  pomoci  postihnutému  obyvateľstvu  a koordinovanie   

    záchranných prác a  súčinnosť medzi zúčastnenými zložkami zodpovedá  

    starosta obce. 

 

4.1.Realizáciou uvedeného zámeru starostu obce je poverený Štáb civilnej  

      ochrany obce. 

 

4.2. Miestom riadenia je budova Obecného úradu v Komjaticiach. 

V prípade potreby bude určené  záložné miesto riadenia, alebo  miesto 

určené pre priame riadenie v blízkosti priestoru ohrozenia. 

 

 

 

 

 

  
 


