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       Kutlíkova 17, 852 12  Bratislava 

 

 

Prehľad 

aktuálnych právnych predpisov, ktoré upravujú  oblasť 

krízového riadenia 
 

Obrana 

 

Základný právny ak: 

Zákon NR SR  č.  319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších  

                                                   predpisov,  

Podľa § 11 zák. NR SR č. 319/2002 Z. z. o obrane SR v znení neskorších predpisov, doposiaľ nebol 

na tomto úseku na obec podľa zákona prenesený výkon štátnej správy. 

 

 

ÚZ    NR  SR  č. 227/2002  Z. z.    o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 

                                                         výnimočného stavu a núdzového stavu v znení 

                                        neskorších predpisov, 

Zákon NR SR  č.  321/2002 Z. z.  o ozbrojených silách SR v znení neskorších predpisov, 

Zákon NR SR  č.  387/2002 Z. z.  o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny 

                                                       a vojnového stavu v znení neskorších predpisov   

Zákon NR SR  č.  570/2005 Z. z.  o brannej povinnosti a o zmene  a doplnení 

                                                        niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

Usmernenie  Ev.č.:EL 1/6-16 k oslobodzovaniu občanov, ktorým vznikla branná povinnosť 

                                                        od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby 

 

Hospodárska mobilizácia 

 

Základný právny ak: 

Zákon NR SR č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii.  

 

       Podľa § 18 ods. 1 zák. NR SR č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii, obec vykonáva 

opatrenia hospodárskej mobilizácie v rozsahu pôsobnosti podľa tohto zákona ako prenesený výkon 

štátnej správy. Uvedeným zákonom bol zrušený dňom 1. 8. 2011 zákon č.  414/2012 Z. z. 
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Ostatné :  

 

Vyhl. M ŽP SR č. 220/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní pitnou   

                                                       vodou na obdobie krízovej situácie, 

 

Vyhl. MH SR č. 552/2011 Z.z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z  

                                                 prostriedkov štátneho rozpočtu 

Vyhl. MH SR č.543/2011 Z.z. ktorou sa vykonávajú podrobnosti o náležitostiach písomného  

                                                  príkazu na určenie subjektu hospodárskej mobilizácie v období  

                                                 krízovej situácie 

Vyhl. MH SR č. 473/2011 Z.z. ktorou sa vykonávajú podrobnosti o náležitostiach písomného  

                                                 príkazu na určenie subjektu hospodárskej mobilizácie v období  

                                                 krízovej situácie 

Vyhl. MH SR č. 385/2011 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.  

                                                179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení  

                                                zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách  

                                                mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších  

                                                predpisov 

Zákon NR SR č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov 

Metodické usmernenie č.:1832/2012-2010 z19. novembra 2012, usmernenie systému zabezpečenia  

                                            zásobovania životne dôležitými výrobkami a životne dôležitými tovarmi   

                                            pre obyvateľstvo postihnuté krízovou situáciou č.:1832/2012-2010  

                                            z 19.novembra 2012. 

 

 

Civilná ochrana 

 

Základný právny ak: 

 

Zákon NR SR  č.   42/1994 Z. z. o  civilnej   ochrane   obyvateľstva v znení 

                                              neskorších predpisov, 

Podľa § 15 zák. NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov. Doposiaľ nebol na tomto úseku na obec prenesený výkon štátnej správy. 

 

Ostatné: 

Zákon NR SR č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene  

                                              a doplnení niektorých zákonov, 

Zákon NR SR č. 129/2002 Z. z.  o integrovanom  záchrannom  systéme v znení 

                                                  neskorších predpisov, 

Nariad. vlády SR  č.130/1994 Z. z. o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu 

                                                 na zdraví alebo smrť, v súvislosti s pomocou poskytnutou pri  

                                                 plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva v znení neskorších  

                                                 predpisov, 

Vyhláška MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických  

                                                 požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej  

                                                 ochrany v znení neskorších predpisov, 

Vyhláška MV SR č. 533/2006  Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami 

                                                  nebezpečných látok v znení neskorších predpisov, 

Vyhláška MV SR č.303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú  ochranu v znení  

                                                  neskorších predpisov,  
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Vyhláška MV SR č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia  

                                                 s materiálom civilnej  ochrany v znení neskorších predpisov,                                               

Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a  

                                                  prevádzkových podmienok informačného systému civilnej  

                                                 ochrany v znení neskorších predpisov, 

Vyhláška MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác  

                                                a organizovania jednotiek civilnej ochrany v znení nesk. pred. 

Vyhláška MŽP SR č.490/2002 Z.z. o bezpečnosti správe a o havarijnom pláne v znení  

                                                  neskorších predpisov 

Vyhláška MV SR č. 599/2006 Z.z.    ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na  

                                                  civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu, 

Vyhláška MV SR č. 7/2012 Z.z.    ktorou sa ustanovujú podrobnosti o o odbornej spôsobilosti na  

                                                    úseku civilnej ochrany obyvateľstva  

 

Nariadenie vlády SR č. 355/2006  Z. z. o  ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi  

                                                  s expozíciou chemickým faktorom pri práci. 

Pokyn Generálneho riaditeľa SIZSCO SR čiastka 4/2010 z 28.12.2010 na zabezpečenie hlásnej a 

povodňovej služby na území v územnom obvode úradu a stanovenie podmienok odovzdávaní 

meteorologických a hydrologických výstrah prostredníctvom IS CO – Pokyn GR4/2010. 

Vyhláška MV SR č. 328/2012  Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii. 

 

Utajované skutočnosti 

 

Zákon NR SR   č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších  

                                                       predpisov,                                              

Nar. vlády SR   č. 216/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných  skutočností, 

Vyhláška NBÚ č. 325/2004 Z. z. o priemyselnej bezpečnosti, 

Vyhláška NBÚ č. 331/2004 Z. z. o personálnej bezpečnosti a o skúške bezpečnostného  

                                                       zamestnanca, 

Vyhláška NBÚ č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení 

                                                       neskorších predpisov, 

Vyhláška NBÚ č. 337/2004 Z. z. ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii 

                                                       mechanických zábranných prostriedkov a technických 

                                                       zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní v znení  

                                                       neskorších predpisov, 

Vyhláška NBÚ č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti, 

Vyhláška NBÚ č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov, 

Vyhláška NBÚ č. 340/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o  šifrovej ochrane  

                                                       informácií, 

Vyhláška NBÚ č. 479/2011 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška NBÚ č. 337/2004 Z.z.,  

                                                       ktorou sa upravujú podrobnosti o    certifikácii  

                                                       mechanických zábranných prostriedkov   a  technických   

                                                       zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní v   znení    

                                                       vyhlášky NBÚ č.   314/2006 Z. z. 
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Prehľad 

súvisiacich právnych predpisov, z iných oblastí práva 

 

Súvisiace právne  predpisy 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších  predpisov, 

Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na 

vyššie územné celky,  

Zák. č. 180/2013 Z. z.  o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

 

Štatút hl. m. SR Bratislavy v znení neskorších zmien a dodatkov. 

 

Zákony metodické pokyny a usmernenia jednotlivých rezortov,       

a ďalšie  súvisiace  právne  predpisy. 

 

Zákon NR SR č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. 

o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Životné prostredie: 

 

Základný právny ak: 

Zákon NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.  

       Podľa § 26 ods. 3), 4) a 5) zák. NR SR č. 7/2010 Z. z.  o ochrane pred povodňami, obec v oblasti 

ochrany pred povodňami v rozsahu pôsobnosti podľa tohto zákona plní úlohy ako prenesený výkon 

štátnej správy. Uvedeným zákonom bol zrušený dňom 1. 2. 2010 zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane 

pred povodňami v znení zák. č. 332/2007 Z. z. a zákona č. 515/2008 Z. z.  

 

 

Ostatné : 

 

Vyhláška MŽP č. 462/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných kvalifikačných 

predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie 

Vyhláška MŽP SR č. 204/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej   

povodňovej služby,  

Vyhláška MŽP SR č. 251/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov  

na povodňové záchranné práce a povodňových škôd,  

Vyhláška MŽP SR č. 252/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných 

správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných 

opatreniach,  

Vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových  

plánov a postup ich schvaľovania. 

 


