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ŠTATÚT
krízového štábu mesta Komárno

Rok 2017

Čl. 1
Všeobecné ustanovenie
Štatút Krízového štábu mesta Komárno sa vydáva v zmysle § 10 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny
a vojnového stavu v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

(1)
(2)
(3)

Čl. 2
Zloženie krízového štábu mesta
Krízový štáb je zložený z predsedu a členov krízového štábu.
Predsedom Krízového štábu mesta je primátor mesta.
Členmi Krízového štábu sú :
Viceprimátor – koordinuje súčasne aj úlohy civilnej ochrany obyvateľstva
Člen pre zabezpečenie činnosti úradu, školy, MŠ a sociálneho ústavu
Člen pre zabezpečenie bezpečnosti, poriadku a zásobovania v obci
Člen pre zabezpečenie zdravotníckych, proti epidemických, veterinárnych úloh a opatrení
Menovaným členom KŠ sa vydávajú menovacie dekréty. Členov krízového štábu menuje
a odvoláva primátor mesta

Čl. 3
Postavenie a pôsobnosť krízového štábu mesta Komárno
(1) Krízový štáb je plánovacím a koordinačným orgánom primátora mesta na riešenie krízových
situácií v období mimo času vojny a vojnového stavu.
(2) Krízový štáb pri príprave na krízovú situáciu a jej riešenie vykonáva najmä tieto činnosti :
a) analyzuje a vyhodnocuje riziká vzniku krízových situácií,
b) koordinuje činnosť podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní,
c) robí opatrenia na riešenie krízových situácií, koordinuje a riadi práce v priestore vzniku
mimoriadnych udalostí, ktoré nepatria do pôsobnosti orgánov štátnej správy, podnikateľov alebo
právnických osôb na území mesta,
d) zabezpečuje chod štátnych a verejných úradov, škôl, sociálnych zdravotných zariadení,
e) zabezpečuje verejný poriadok, bezpečnosť a zásobovanie obyvateľstva,
f)
spolupracuje s krízovým štábom okresného úradu pri príprave opatrení,
g) navrhuje primátorovi mesta vyžiadanie pomoci z iných obcí alebo okresov, resp. vlády
Slovenskej republiky cestou okresného úradu,
h) kontroluje plnenie úloh a opatrení uložených, Okresným, krajským KŠ alebo KŠ SR,
i)
vyhodnocuje postupy pri riešení krízovej situácie, zovšeobecňuje získané poznatky a
skúsenosti a využíva ich pri svojej činnosti,
j)
zhromažďuje osobné údaje o počte a totožnosti osôb, ktoré sa v čase krízovej situácie
nachádzajú na území mesta a odovzdáva ich ObÚ,
k) vytvára informačný systém a zabezpečuje odovzdávanie informácií o MU orgánom štátnej
správy, ohrozeným subjektom a obyvateľstvu.

Čl. 4
Predseda Krízového štábu mesta Komárno
(1)

Predseda krízového štábu mesta Komárno:
a)
zvoláva zasadnutie krízového štábu,

b)
určuje miesto a čas zasadnutia krízového štábu,
c)
riadi činnosť krízového štábu,
d)
oznamuje bezodkladne krízovému štábu okresného úradu vznik krízovej situácie alebo
ohrozenie, ktoré ju môže bezprostredne spôsobiť,
e)
zodpovedá za prijímanie opatrení a zabezpečenie pripravenosti mesta na riešenie
následkov mimoriadnych udalostí,
f)
vyžaduje od členov KŠ kvalifikované a odborné predkladanie návrhov, odborných riešení,
špecializovaných posudkov, rozhoduje o doplnení KŠ podľa druhu, rozsahu a špecifických
podmienok vzniknutej mimoriadnej udalosti,
vytvára podmienky pre koordináciu činnosti štátnych orgánov, podnikateľov a právnických
g)
osôb zúčastňujúcich sa na ZLLP,
h)
poveruje zastupovaním jedného z podpredsedov krízového štábu na čas svojej
neprítomnosti alebo pri nemožnosti vykonávania úloh.
i) zodpovedá za personálne zloženie a spracovanie dokumentácie KŠ.

(2) Poverený podpredseda krízového štábu plní úlohy predsedu krízového štábu v čase jeho
neprítomnosti alebo nemožnosti vykonávania funkcie.

Čl. 5
Hlavné úlohy členov krízového štábu mesta
Členovia krízového štábu mesta Komárno sa:
a)
zúčastňujú sa zasadaní KŠ,
b)
oboznamujú sa so situáciou, získavajú ďalšie údaje o vzniku a priebehu mimoriadnej udalosti
a informujú KŠ,
c)
hodnotia situáciu s dôrazom na vlastnú pôsobnosť a navrhujú opatrenia, ktoré je potrebné
urobiť pre riešenie mimoriadnej udalosti,
d)
spolupracujú s odborom Krízového riadenia Okresného úradu .Komárno najmä pri získavaní
informácií a príprave návrhov na opatrenia pre ochranu obyvateľstva,
zabezpečujú prípravu a vypracovanie návrhov riešenia krízovej situácie pre vedúceho KŠ,
e)
f)
vedú prehľady o poskytovaní pomoci pri odstraňovaní následkov krízovej situácie orgánmi
štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním, orgánmi samosprávy a obcami
v okrese nepostihnutých krízovou situáciou,
g)
o úlohách, poznatkoch a výsledkoch svojej činnosti vedú písomné záznamy,
h)
plnia ďalšie úlohy podľa príkazov primátora – predsedu KŠ.
Čl. 6
Rokovanie krízového štábu mesta Komárno
(1) Krízový štáb rokuje minimálne 1x ročne, kde analyzuje a vyhodnocuje riziká vzniku krízových
situácií a hodnotí stav opatrení na znižovanie rizík a na prípadné odstraňovanie následkov. Mimo plán
rokuje v prípade krízovej situácie alebo nebezpečenstva jej vzniku.
(2) Ak to konkrétna situácia vyžaduje, predseda krízového štábu môže :
a)
prizvať odborných zamestnancov za účelom prípravy podkladov a návrhov riešenia
krízových situácií, na zabezpečenie informačného systému a styku s vlastným krízovým štábom,
b)
zvolať rokovanie krízového štábu v užšom zložení podľa potrieb riešenia konkrétnej krízovej
situácie.

(3) Krízový štáb zasadá v priestoroch pracoviska určených predsedom krízového štábu.
(4) V období krízovej situácie krízový štáb plní úlohy povodňovej komisie a na rokovanie si podľa
potreby prizýva členov tejto komisie.

(5) Materiály na rokovanie krízového štábu pripravujú členovia krízového štábu na základe
požiadaviek predsedu krízového štábu, pričom využívajú podklady krízového štábu svojho orgánu,
organizácie alebo samosprávy.

Čl. 7
Sekretariát Krízového štábu mesta Komárno

(1) Úlohy sekretariátu krízového štábu plní poverený zamestnanec mestského úradu, (tajomník KŠ)
ktorý zabezpečuje :
a)
pracovisko krízového štábu, ktoré zahŕňa :
- miestnosť pre riadenie
- nevyhnutné priestory na zabezpečenie stravovania a odpočinku predsedu a členov KŠ
b)
vybavuje pracovisko krízového štábu nevyhnutnou výpočtovou, komunikačnou a kancelárskou
technikou a pomôckami na vedenie dokumentácie,
c)
aktivuje pracovisko krízového štábu v prípade krízovej situácie alebo nebezpečenstva jej vzniku,
d)
zabezpečuje zvolanie členov krízového štábu na základe rozhodnutia predsedu krízového štábu,
e)
vypracúva záznamy z rokovania krízového štábu,
zabezpečuje činnosť KŠ a jeho členov po stránke materiálnej, technickej, zásobovania
f)
i núdzového ubytovania.
Čl. 8
Odborná príprava krízového štábu

(1) Odbornú prípravu členov krízového štábu mesta organizuje a riadi Okresný úrad v rozsahu 4-8
hodín teoretickej prípravy ročne.
(2) Každoročne, najmenej 1x je vykonávaná predsedom alebo ním určeným podpredsedom kontrola
spojenia, vyrozumenia a zvozu členov krízového štábu.

Čl. 9
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť dňom podpísania primátorom mesta.

________________________
Ing. Stubendek László
primátor mesta

