Peter Varga
............................................

V Horných Turovciach dňa 27.03.2018

starosta obce

Číslo:

117/2018

N A R I A D E N I E č. 2/2018
V zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov a podľa § 7 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie
v znení neskorších predpisov

zriaďujem
v obci Horné Turovce
evakuačnú komisiu
s účinnosťou od: 27.03.2018
v zložení:
predseda komisie - starosta obce (Peter Varga)
členovia komisie - zástupca starostu obce (Peter Konopka), veliteľ DHZ
- referent CO obce (Monika Sťahulová)
- zamestnanec z oblasti školstva (Mgr. Silvia Bartalová)
- Jozef Bálint ml., predseda DHZ
- Stanislava Naniasová, poslankyňa OZ
- Tibor Fabian, poslanec OZ
- Mgr. Ladislav Kázmér, poslanec OZ
- Amália Mintálová, poslankyňa OZ
- Eva Kišová, poslankyňa OZ
- Mária Veszelá, poslankyňa OZ

................................
Peter Varga
starosta obce
Horné Turovce

Obec Horné Turovce
Horné Turovce 108, 935 81 Horné Turovce
___________________________________________________________________________
Číslo : 244/2015

V Horných Turovciach, dňa 23.07. 2015

Schvaľujem:

––––––––––––––––
Ing. Mgr. Tomáš Sztyahula
starosta obce

ŠTATÚT
EVAKUAČNEJ KOMISIE
Obce Horné Turovce

2015
ČLÁNOK 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Evakuácia patrí medzi základné druhy kolektívnej ochrany obyvateľstva a vykonáva sa z dôvodu
nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území. Podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z.
z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov evakuáciou sa rozumie odsun ohrozených
osôb, zvierat, prípadne vecí z určitého územia. Vyhláška MV SR č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie,
ako všeobecne záväzný právny predpis jednoznačne stanovuje úlohy a opatrenia všetkým orgánom,
organizáciám, právnickým osobám a fyzickým osobám v oblasti ochrany obyvateľstva evakuáciou. Úlohou
Obce Horné Turovce (ďalej len „obec“) v súvislosti s evakuáciou je vytvárať účinné opatrenia a organizačné
podmienky pre záchranu životov, zdravia, majetku, vytvárať podmienky na prežitie a prijímať opatrenia na
znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov pri mimoriadnych
udalostiach a počas mimoriadnej situácie a na ten účel vytvárať podmienky spolupráce so všetkými orgánmi,
organizáciami a spolkami majúcimi vzťah k záchranárskej činnosti. Na základe potreby koordinovaného
riadenia evakuačných opatrení, obec v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 75/1995 Z.z. o zabezpečovaní evakuácie v znení
neskorších predpisov zriaďuje EVAKUAČNÚ KOMISIU OBCE. Obecný úrad koordinuje činnosť v obvode
obce počas ohrozenia života, zdravia občanov alebo majetku v dôsledku nebezpečenstva vzniku mimoriadnej
udalosti alebo po vzniku mimoriadnej udalosti, ktorej pôsobenie alebo následky nemožno likvidovať
prostriedkami a silami obecného úradu alebo iných štátnych orgánov. V uvedených prípadoch je starosta obce
oprávnený ukladať úlohy a vydávať príkazy. Evakuačná komisia obce riadi a zabezpečuje evakuáciu a je
podriadená starostovi obce. Svoju činnosť zahajuje na základe rozhodnutia starostu obce.

ČLÁNOK 2
VYHLÁSENIE EVAKUÁCIE
Evakuáciu vyhlasuje, riadi a po skončení dôvodov jej vyhlásenia odvoláva:
a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ak mimoriadna udalosť presahuje územie kraja,
b) Obvodný úrad v sídle kraja, ak mimoriadna udalosť presahuje hranice obvodného úradu, a ak tak nevykonali
zákonom určené právnické alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie,
c) obvodný úrad na území obvodu, ak účinky mimoriadnej udalosti nepresiahnu hranice obvodu a pôsobia na
viacerých obciach,
d) obec, na území vlastnej obce, ak účinky mimoriadnej udalosti nepresiahnu hranice obce,
e) právnická a fyzická osoba vo svojom objekte, ak účinky mimoriadnej udalosti nepresiahnu hranice objektu.
Vyrozumenie obyvateľstva o evakuácii sa vykonáva po vyhlásení signálu „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ a
to:
a) prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov (ministerstvo vnútra, obvodný úrad v sídle kraja,
obvodný úrad)
b) prostredníctvom vlastných informačných prostriedkov(obec, objekt, podnikateľ, právnické a fyzické
osoby).
Obyvateľstvo sa o evakuácii na ohrozenom území vyrozumie ihneď, najneskôr do 3 hodín od vyhlásenia
evakuácie.

ČLÁNOK 3
EVAKUAČNÁ KOMISIA OBCE

V obci Horné Turovce evakuáciu obyvateľstva riadi a zabezpečuje starosta obce prostredníctvom evakuačnej
komisie obce. Evakuačnú komisiu obce zriaďuje starosta obce, ktorý vymenúva a odvoláva jej členov a
schvaľuje jej štatút.
ZLOŽENIE EVAKUAČNEJ KOMISIE OBCE:
predseda komisie - starosta obce (Ing. Mgr. Tomáš Sztyahula)
členovia komisie - zástupca starostu obce (Peter Varga)
- referent CO obce (Monika Sťahulová)
- zamestnanec z oblasti školstva (Mária Balážová)
- Jozef Bálint ml., predseda DHZ
- Peter Konopka, poslanec OZ, veliteľ DHZ
- Tibor Fabian, poslanec OZ
- Mgr. Ladislav Kázmér, poslanec OZ
- Amália Mintálová, poslankyňa OZ
- Eva Kišová, poslankyňa OZ
- Mária Fábián, poslankyňa OZ
Starosta obce podľa potreby môže do evakuačnej komisie obce prizvať aj ďalších odborných zamestnancov
obvodného úradu, orgánov miestnej štátnej správy, právnické a fyzické osoby. Pri dlhodobej neúčasti
menovaného člena evakuačnej komisie obce tento môže byť zastúpený určeným zástupcom odborne
pripraveným. Vymenovaným členom evakuačnej komisie obce sa vydávajú menovacie dekréty. Zmeny v
personálnom obsadení obecnej evakuačnej komisie sa rieši menovacím resp. odvolávacím dekrétom.

ČLÁNOK 4
ZÁKLADNÉ ÚLOHY A OPATRENIA PRI RIADENÍ,
VYKONÁVANÍ A ZABEZPEČOVANÍ EVAKUÁCIE
PO JEJ VYHLÁSENÍ
V prvom poradí:
- analyzovať situáciu po vyhlásení mimoriadnej situácie,
- vyhlásiť evakuáciu,
- zvolať evakuačnú komisiu, podľa potreby prizvať odborne spôsobilé osoby a zabezpečiť ich informovanosť,
- určiť časové obmedzenie pobytu osôb na ohrozenom území,
- vyrozumieť obyvateľstvo o vyhlásení evakuácie prostredníctvom miestnych informačných prostriedkov
(mestský rozhlas),
- vydať pokyn na spohotovenie evakuačných zariadení,
- vydať pokyn na evakuáciu zvierat a vecí (na základe rozhodnutia evakuačnej komisie).
Počas evakuácie:
- riadiť evakuáciu prostredníctvom evakuačnej komisie,
- vydať pokyny na riešenie a zabezpečenie evakuačných opatrení,
- vydať pokyn na plnenie úloh odborného zabezpečenia evakuácie na úseku poriadkového a bezpečnostného,
dopravného, zdravotníckeho, zásobovacieho, veterinárneho a to najmä:
- zabezpečiť uzatvorenie priestorov, z ktorých sa vykonáva evakuácia,
- zabezpečiť kontrolu osôb vstupujúcich do evakuovaného priestoru a ochranu majetku obyvateľov v
evakuovaných priestoroch,
- zabezpečiť prípravu, pristavenie dopravných prostriedkov, nástup evakuovaných a vykonanie prepravy,
- zabezpečiť poskytnutie základnej zdravotníckej pomoci,
- zabezpečiť núdzové zásobovanie a stravovanie,
- zabezpečiť núdzové ubytovanie – určiť na základe vzniknutej situácie časové uprednostnenie niektorých
skupín obyvateľstva (deti zo škôl a školských zariadení, deti a chorých zo zdravotníckych zariadení a zo
zariadení sociálnych služieb, matky v domácnosti s deťmi, tehotné ženy, zdravotne postihnuté osoby, ktoré
nie sú umiestnené v zdravotníckych zariadeniach ani zariadeniach sociálnych služieb)
- zabezpečiť opatrenia na usmernenie samovoľnej evakuácie,
- zabezpečiť opatrenia v prípade evakuácie zvierat a vecí,

- riadiť a zabezpečovať systém podávania informácií.
Po ukončení evakuácie:
- zabezpečiť zdravotné prehliadky osôb, ktoré sa podieľali na zabezpečovaní a vykonávaní evakuácie.
Ako riadiť evakuáciu:
- vyrozumieť obyvateľstvo o vyhlásení evakuácie,
- určiť hlavné miesto riadenia evakuácie,
- zvolať evakuačnú komisiu,
- vydať príkaz na vykonanie evakuácie,
- vydať pokyny na riešenie odborného zabezpečenia evakuácie,
- určiť časové obmedzenie pobytu osôb na ohrozenom území,
- vydať pokyn pre predkladanie správ, hlásení a informácií o zabezpečovaní a vykonávaní evakuácie,
- informovať o priebehu evakuácie nadriadený orgán – obvodný úrad, odbor civilnej ochrany a krízového
riadenia.

ČLÁNOK 5
EVAKUAČNÉ ZARIADENIA
Zabezpečenie evakuácie obyvateľstva je riešené prostredníctvom evakuačných zariadení a orgánov, ktoré pre
prípad realizácie evakuačných opatrení budú vytvorené v objektoch a zariadeniach, v obciach, ktoré príjmu
evakuovaných a v obciach, ktoré vykonávajú evakuáciu.
Medzi evakuačné zariadenia patrí :
 evakuačné zberné miesto
 evakuačné stredisko
 stanica nástupu evakuovaných
 stanica výstupu evakuovaných
 regulačné stanovište
 miesto ubytovania evakuovaných
 kontrolné stanovište
Určenie a činnosť evakuačných zariadení sú stanovené vyhláškou MV SR č.75/1995 Z. z. o zabezpečovaní
evakuácie v znení neskorších predpisov. Uvedené evakuačné zariadenia vytvorí obec a právnické a fyzické
osoby, ktoré sa podieľajú na zabezpečovaní evakuácie. Tieto subjekty zodpovedajú za organizačné,
personálne, materiálne a technické zabezpečenie evakuačných zariadení. Činnosť evakuačných zariadení bude
vykonávaná na základe dokumentácie spracovanej pre jednotlivé evakuačné zariadenia.

ČLÁNOK 6
ČASOVÉ NORMY EVAKUÁCIE
Vykonanie evakuácie je ovplyvňované viacerými faktormi, ktoré majú vplyv na časové normy spohotovenia
evakuačných orgánov a zariadení. Pri realizácii evakuačných opatrení vychádzame zo skutočnej situácie
a charakteru ohrozenia obyvateľstva. Evakuačná komisia obce a evakuačné zariadenia sa na plnenie úloh
uvádzajú do pohotovosti v týchto časových normách :
a) evakuačná komisia obce do 3 hodín
b) evakuačné zberné miesto do 4 hodín
c) evakuačné stredisko do 4 hodín
d) stanica nástupu evakuovaných :
1. autobusová do 4 hodín
2. ostatné do 6 hodín
e) stanica výstupu evakuovaných do 5 hodín
f) regulačné stanovište do 5 hodín
g) miesto ubytovania evakuovaných do 5 hodín
h) kontrolné stanovište do 5 hodín

Evakuácia a preprava po určených evakuačných trasách sa začína najneskôr do 4 hodín, preprava po
železničných trasách do 6 hodín. Pri realizácii krátkodobej evakuácie sa časové normy upravujú podľa
konkrétnych podmienok.

ČLÁNOK 7
SPRÁVY A SPÔSOB ICH PREDKLADANIA
Údaje o stave a priebehu evakuácie, ich spracovanie a vyhodnocovanie na území sa zabezpečujú
prostredníctvom evakuačných zariadení a evakuačnej komisie.
Predovšetkým ide o súbor nasledujúcich informácií:
- o vyrozumení a dosiahnutí pohotovosti evakuačných zariadení a komisie,
- o spôsobe vyhlasovania evakuácie obyvateľstvu,
- o počtoch evakuovaných,
- o potrebe síl a prostriedkov na zabezpečenie evakuácie,
- o materiálnom a technickom zabezpečení evakuácie,
- o spôsobe a organizácii presunov evakuovaných,
- o príprave evakuačných zariadení, evakuačnej komisie obce a obyvateľstva a
- o odbornom zabezpečení evakuácie.
Správy o stave a priebehu evakuácie k 6.00 hod. a k 18.00 hod. predkladajú denne
a) evakuačné zariadenia evakuačnej komisie obce do 6.30 hod. a do 18.30 hod. a
b) evakuačná komisia obce evakuačnej komisie okresu do 7.00 hod. a do 19.00 hod. Správy o dosiahnutí
pohotovosti evakuačnej komisie a evakuačných zariadení, o začatí evakuácie, skončení evakuácie a o udalosti
narúšajúcej evakuáciu sa predkladajú ihneď.

ČLÁNOK 8
DOKUMENTÁCIA EVAKUÁCIE
Obec, podnikatelia, iné právnické a fyzické osoby podieľajúce sa na evakuácii obyvateľov obce vypracúvajú
plány evakuácie. Po vypracovaní plánov spracovatelia predkladajú požadované údaje potrebné na celkové
zabezpečovanie a riadenie evakuácie. Za spracovanie plánu evakuácie obce zodpovedá referent CO obce. Na
zabezpečení podkladov spolupodieľajú jednotliví vedúci odborov obecného úradu. Plán evakuácie obce
schvaľuje starosta obce. Plán evakuácie sa spresňuje v súlade s § 11 ods. 7 a 8 vyhlášky MV SR 75/1995 Z.z.
k 31. decembru predchádzajúceho roku vždy do 28. februára príslušného kalendárneho roku a predkladá sa
písomne vo forme tabuliek obvodnému úradu do 31. januára.

ČLÁNOK 9
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tento Štatút evakuačnej komisie obce Horné Turovce nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania starostom
obce.
2. Dňom podpísania starostom obce sa zrušuje Štatút evakuačnej komisie zo dňa 27.04.2011
V Horných Turovciach, dňa 23.05.2015.

Ing. Mgr. Tomáš Sztyahula
starosta obce

