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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 štábusú:
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 krízovéhoštábuvymenúva aodvolávastarostkaobce.
(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
avojnového stavu.
(2 )Krízový štáb pri príprave na krízovú situáciu a jej riešenie najmä:
analyzujea vyhodnocujerizikávzniku krízovejsituácie,
navrhuje opatrenia na riešenie krízovej situácie a podklady na prijímanie rozhodnutí starostky obce,
navrhujekrízovémuštábu obvodného úradu vyžiadanie pomocivrátane humanitárnej pomoci pririešeníkrízovej situácie,
vyhodnocujepostupyriešenejkrízovej situácie,zovšeobec ujezískané skúsenostia využívaich prisvojej innosti,
koordinuje innos podnikateov a právnických osôb pricivilnomnúdzovomplánovaní,uskuto ujecivilné núdzové plánovanie.

lánok 4
Predseda krízového štábu
(1)

Predseda krízového štábu:
zvoláva zasadnutie krízovéhoštábu,
ur uje miesto a as zasadnutia krízového štábu,
riadi innos krízového štábu,

oznamujebezodkladne krízovémuštábu obvodného úradu vznik krízovej situácie alebo ohrozenie, ktoréju môže bezprostrednespôsobi ,
poverujezastupovaním zástupcu vedúceho krízového štábuna as svojej neprítomnostialebo, ak nemôževykonáva 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 astyku s vlastnýmkrízovýmštábom,
zvola rokovanie krízového štábuv užšom zloženípoda potrieb riešeniakrízovejsituácie.

(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
Krízový štáb pre svoju innos využíva obecný úrad, ktorý plní úlohy sekretariátu krízového štábu a alej:
zabezpe ujezvolanie lenov krízovéhoštábu na základe rozhodnutia predsedu krízového štábu,
zria ujepracovisko na vypracúvanie podkladov riešeniakrízovej situácie,
zabezpe ujeprípravu a vypracúvanienávrhov riešeniakrízovejsituácie na rokovaniekrízovéhoštábu,
vprípade krízovej situácie alebo nebezpe enstva jej vzniku zabezpe uje príjem, spracúvanie a odovzdávanie informácií krízovému
štábu obvodného úradu a ostatným subjektom podie ajúcim sa na riešení krízovej situácie,
vedie prehad o silách a prostriedkoch orgánov aorganizácií obce nasadených na riešenie a odstra ovanie následkov krízovej
situácie a prehad o poskytovaní pomociz územiaobcínepostihnutých krízovousituáciou,
v prospech innosti krízového štábu využíva komunika ný a informa ný systém obce azákladné dokumenty pre rozhodovací
proces, ktorýmisú:
- analýza územia obce z hadiska možnostivzniku mimoriadnejudalosti,
- plány ochrany obyvatestvas pomocnýmidokumentmi.
(1)

(2)

Obecný úrad pre innos krízového štábuzabezpe uje:
miestnos pre styk so zástupcami hromadných informa ných prostriedkov,
nevyhnutnépriestory pre stravovaniea odpo inok,
nevyhnutnúkancelársku techniku apomôcky navedenie dokumentácie.

(3)

Tajomníkom krízovéhoštábujeur ený zamestnanec obecného úradu, ktorý:
zabezpe ujezvolanie lenov krízovéhoštábu na základe rozhodnutia predsedu krízového štábu,
pripravuje programrokovania krízového štábu,
vypracúvazáznamy z rokovaniakrízového 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 starostkouobce.
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