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lánok 1
Úvodné  ustanovenie

     Štatút Krízového štábu alej len „krízový štáb“)  sa vydáva pod a § 10 zákona . 387/2002 Z. z. o riadení
štátu v krízových situáciách mimo asu vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov ( alej len „krízová
situácia“) pre jeho zriadenie ako výkonného orgánu krízového riadenia.

lánok 2
Zloženie krízového štábu

(1) Krízový štáb je zložený z predsedu, jeho zástupcu a alších lenov.

(2)  Predsedom  krízového štábu je starostka  obce.

(3)  Zástupcom predsedu krízového štábu je zástupca starostky obce.

( 4 ) lenmi krízového štábu sú:
zamestnanky a obecného úradu,
dvaja  poslanci  obecného  zastupitestva.

(5)  lenmi krízového štábu v období krízovej situácie sú aj lenovia miestnej povod ovej komisie.

(6)    lenov krízového štábu vymenúva a odvoláva starostka obce.

(7) lenovia krízového štábu sú pri výkone funkcie v krízovom štábe v nevyhnutných prípadoch zastupite ní
delegovanými funkcionármi.

lánok 3
Postavenie a pôsobnos  krízového štábu

(1)    Krízový štáb je výkonným a koordina nýmorgánom starostky obce,a mesta na riešenie krízovej situácie v obdobímimo asu vojny
a vojnového stavu.

( 2 )Krízový štáb  pri príprave na  krízovú situáciu a jej riešenienajmä:
analyzuje a vyhodnocuje riziká vzniku krízovej situácie,
navrhuje opatrenia na riešenie krízovej situácie a podklady na prijímanie rozhodnutí  starostky obce,
navrhuje krízovému štábu  obvodného úradu vyžiadanie pomoci vrátane humanitárnej pomoci pri riešení krízovej situácie,
vyhodnocuje postupy riešenej krízovej situácie, zovšeobec uje získané skúsenosti a využíva ich pri svojej innosti,
koordinuje innos  podnikateov a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní, uskuto uje civilné núdzové plánovanie.

lánok 4
Predseda krízového štábu

(1) Predseda  krízového štábu:
zvoláva zasadnutie krízového štábu,
ur uje miesto a as zasadnutia krízového štábu,
riadi innos  krízového štábu,



oznamuje bezodkladne krízovému štábu obvodného úradu vznik krízovej situácie alebo ohrozenie, ktoré ju môže bezprostredne spôsobi ,
poveruje zastupovaním  zástupcu vedúceho krízového štábu na as svojej neprítomnosti alebo, ak nemôže vykonáva  úlohy sám.

(2) Zástupca predsedu krízového štábu plní úlohy predsedu krízového štábu v ase jeho neprítomnosti
alebo, na základe poverenia predsedom krízového štábu.

lánok 5
Rokovanie krízového štábu

(1) Krízový štáb rokuje v prípade krízovej situácie alebo nebezpe enstva jej vzniku.

(2) Ak to konkrétna situácia vyžaduje, predseda krízového štábu môže:
prizva ostatných funkcionárov  a ob anov k príprave podkladov a návrhov  riešenia krízových situácií,  na zabezpe enie informa ného

                     systému  a styku s vlastným krízovým štábom,
zvola rokovanie krízového štábuv užšom  zložení poda potrieb riešenia krízovej situácie.

(3) Krízový štáb spravidla zasadá v zasadacej miestnosti  obecného úradu.

(4) Materiály na rokovanie krízového štábu pripravujú lenovia krízového štábu na základe  požiadaviek
predsedu krízového štábu, pri om využívajú podklady svojej pôsobnosti.

lánok 6
Odborné, organiza né a materiálno – technické  zabezpe enie innosti   krízového štábu

(1) Krízový štáb pre svoju innos  využíva obecný  úrad,  ktorý plní  úlohy  sekretariátu  krízového štábu  a   alej:
zabezpe uje zvolanie lenov krízového štábu na základe rozhodnutia predsedu  krízového štábu,
zria uje pracovisko  na vypracúvanie podkladov riešenia krízovej situácie,
zabezpe uje prípravu a vypracúvanie návrhov riešenia krízovej situácie na rokovanie krízového štábu,
v prípade krízovej situácie alebo nebezpe enstva jej vzniku zabezpe uje príjem, spracúvanie a odovzdávanie informácií krízovému

štábu obvodného úradu a ostatným subjektom podieajúcim sa na riešení krízovej situácie,
vedie prehad o silách a prostriedkoch orgánov a organizácií obce nasadených na riešenie a odstra ovanie následkov krízovej

situácie a prehad o poskytovaní pomoci z  územia obcí nepostihnutých krízovou situáciou,
v prospech innosti krízového štábu využíva komunika ný a informa ný systém obce a základné dokumenty pre rozhodovací

proces, ktorými sú:
- analýza územia obce z hadiska možnosti vzniku mimoriadnej udalosti,
- plány ochrany obyvatestva s pomocnými dokumentmi.

(2) Obecný úrad pre innos  krízového štábu zabezpe uje:
miestnos  pre styk so zástupcami hromadných informa ných prostriedkov,
nevyhnutné priestory  pre stravovanie a odpo inok,
nevyhnutnú kancelársku techniku a pomôcky na vedenie dokumentácie.

(3) Tajomníkom krízového štábuje ur ený zamestnanec obecného  úradu,  ktorý:
zabezpe uje zvolanie lenov krízového štábu na základe rozhodnutia  predsedu  krízového štábu,
pripravuje program rokovania krízového štábu,
vypracúva záznamy z rokovania krízového štábu.



lánok 7
Finan né zabezpe enie innosti krízového štábu

       Na plnenie úloh, na odbornú prípravu a na innos  krízového štábu po as riešenia krízových situácií
predseda krízového štábu po prerokovaní v obecnom zastupite stve uplat uje v návrhu rozpo tu obce,
požiadavky na finan né prostriedky na príslušný rok.

lánok 8
Závere né ustanovenie

         T ento štatút  nadobúda innos  d om  jeho  podpísania  starostkou obce.



ZLOŽENIE     KRÍZOVÉHO    ŠTÁBU    OBCE   OROVNICA

Titul, Meno, Funkcia Tel. . na íslo Tel. .
. Priezvisko v   krízovom Pracovisko pracovisko mobilu domov Fax E-mail Adresa bydliska

 štábe

1. Forgá ová predseda starostka 045 6856655 0917811909 045 045                          ocuorovnica@stonline.sk Orovnica
Katarína KŠ  obce Orovnica  6852117  6856655 . 98

2. Forgá podpredseda/  len zástupca starostky 045 6856004 0918543672 jforgac@rsczh.sk Orovnica
Jozef KŠ RSC  Žiar nad Hronom . 222

3. Pavlíková tajomník / len pracovní ka 045 68 56655 0917349157 pavlikovalucia@centrum.sk Orovnica
Lucia KS obecného úradu . 138

4. Brenkus len ENEL 0918639291 045 Vladimir.Brenkus@enel.sk Orovnica
Vladimír KS Mochovce 6855385 . 6

      5. Medve len ŽSR 0905746088 045 elektroservismedved@zoznam.sk Orovnica
Ivan KS Žvolen 6850282 . 145
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