METODICKÉ USMERNENIE
k spracovaniu rozhodnutia vydaného
podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvého bodu, § 9 ods. 1 písm. b), § 16 ods. 1 písm. b) alebo § 17 ods. 2
písm. c) zákona č. 179/2011 Z. z.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) vydáva toto metodické
usmernenie k spracovaniu rozhodnutia vydaného podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvý bod, § 9 ods. 1
písm. b), § 16 ods. 1 písm. b) alebo § 17 ods. 2 písm. c) 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 179/2011 Z. z.“) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“).
Subjektom hospodárskej mobilizácie (ďalej len „subjekt HM“), ktorými sú ministerstvá alebo
ostatné ústredné orgány štátnej správy (ďalej len „ústredný orgán“), alebo vyššie územné celky, sa
odporúča používať pri spracovaní rozhodnutia toto metodické usmernenie. Aj okresným úradom sa
odporúča použiť pri spracovaní rozhodnutia o povinnosti obce a mesta (ďalej len „obec“) zriadiť
výdajňu odberných oprávnení toto metodické usmernenie. Pod slovom „obec“ sa myslí aj mesto
a mestské časti.
Čl. I
Vydanie rozhodnutia
1.1.

Rozhodnutie sa vydáva v stave bezpečnosti na účel
1.1.1. určenia podnikateľa alebo inej právnickej osoby ako subjektu HM podľa § 4 ods. 1
písm. d) prvý bod zákona č.179/2011 Z. z. vrátane rozsahu vykonávania opatrení
hospodárskej mobilizácie (ďalej len „opatrenie HM“),
1.1.2. spresnenia rozsahu vykonávania opatrení HM subjektu HM určeného podľa § 4
ods. 1 písm. d) prvý bod zákona č. 179/2011 Z. z.,
1.1.3. zrušenia ako subjektu HM vrátane rozsahu vykonávania opatrenia HM určeného
v rozhodnutí vydanom podľa bodov 1.1.1 alebo 1.1.2 tohto metodického usmernenia,
1.1.4. povinnosti obce zriadiť výdajňu odberných oprávnení.

1.2.

Rozhodnutie vydáva pre subjekty HM vo svojej pôsobnosti na účel podľa
1.2.1 bodu 1.1.1 tohto metodického usmernenia ústredný orgán podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvý
bod zákona č. 179/2011 Z. z. alebo vyšší územný celok podľa § 17 ods. 2 písm. c) prvý
bod zákona č. 179/2011 Z. z.,
1.2.2. bodu 1.1.2 tohto metodického usmernenia ústredný orgán podľa § 9 ods. 1 písm. b) druhý
bod zákona č. 179/2011 Z. z. alebo vyšší územný celok podľa § 17 ods. 2 písm. c) druhý
bod zákona č. 179/2011 Z. z.,
1.2.3. bodu 1.1.3 tohto metodického usmernenia ústredný orgán podľa § 9 ods. 1 písm. b) tretí
bod zákona č. 179/2011 Z. z. alebo vyšší územný celok podľa § 17 ods. 2 písm. c) tretí
bod zákona č. 179/2011 Z. z.
Rozhodnutie vydáva pre subjekty HM podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 179/2011 Z. z. na
účel podľa bodu 1.1.4 tohto metodického usmernenia okresný úrad podľa § 16 ods. 1
písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z.

1.3.
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Čl. II
Náležitosti rozhodnutia
2.1.

Rozhodnutie vydané podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvého bodu, § 9 ods. 1 písm. b), § 16 ods. 1
písm. b) alebo § 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 179/2011 Z. z. obsahuje výrok, odôvodnenie
a poučenie.

2.2.

Vo výroku rozhodnutia sa uvádza
2.2.1. identifikačný údaj o správnom orgáne podľa § 4 ods. 1 písm. a), b) alebo i) zákona
č. 179/2011 Z. z., ktorý vydal rozhodnutie, dátum vydania rozhodnutia a jeho evidenčné
číslo,
2.2.2. názov, sídlo a identifikačné číslo toho komu sa rozhodnutie vydáva,
2.2.3. podľa ktorých právnych predpisov sa rozhodnutie vydáva,
2.2.4. na aký účel sa rozhodnutie vydáva,
2.2.5. spresnenie požadovanej činnosti alebo záväzku, napr. spresnenie rozsahu
vykonávania určených opatrení HM,
2.2.6. termín právoplatnosti rozhodnutia.

2.3.

V odôvodnení rozhodnutia sa uvádza, ktoré skutočnosti boli podkladom na vydanie rozhodnutia.

2.4.

V poučení rozhodnutia sa uvádza:
2.4.1. práva a povinnosti, ktoré má ten, komu sa rozhodnutie vydáva,
2.4.2. možnosti a spôsob zrušenia rozhodnutia.

2.5.

V poučení rozhodnutia sa vo vzťahu k bodu 2.4 tohto metodického usmernenia uvádza
informácia o možnosti podania rozkladu/odvolania proti vydanému rozhodnutiu (podľa § 53 až
61 zákona č. 71/1967 Zb.) a možnosti jeho preskúmania súdom.

2.6.

Spracovanie, vydávanie a doručovanie rozhodnutia sa riadi ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb.

2.7.

Forma rozhodnutia je meniteľná spracovateľom pri zachovaní náležitostí rozhodnutia podľa
bodov 2.2 až 2.5 tohto metodického usmernenia. V rámci špecifického aplikačného programu
jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie s ochrannou známkou
EPSIS® JISHM (ďalej len „ŠAP JIS HM“) môže byť spracovaná šablóna na spracovanie
rozhodnutia. Ak je taká vytvorená, tak ju môže aktívny používateľ ŠAP JIS HM použiť na
spracovanie rozhodnutia.

2.8.

Rozhodnutie je možné vydať, na dobu určitú alebo dobu neurčitú, v závislosti od rozhodnutia
správneho orgánu, alebo od dohody účastníkov konania v rámci prebiehajúceho konania.
Spravidla sa vydáva na dobu neurčitú.

2.9.

Do rozhodnutia sa nedávajú subjektu HM úlohy, ktoré vyplývajú subjektu HM z iného
právneho predpisu alebo nesúvisia s vykonávaním opatrenia HM, ako napr. úlohy civilnej
ochrany a pod.

2.10.

Ak sa subjektu HM mení len názov, ale nemení sa mu IČO, tak nie je potrebné vydávať
subjektu HM nové rozhodnutie.

2.11. Ak sa subjektu HM mení IČO, tak je potrebné, aby subjekt HM podľa § 4 ods. 1 písm. a)
alebo písm. i) zákona č. 179/2011 Z. z. vydal takémuto subjektu HM nové rozhodnutie.
Zmenu by mal subjekt HM podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvý bod zákona č. 179/2011 Z. z.,
u ktorého dochádza k zmene, nahlásiť subjektu HM podľa § 4 ods. 1 písm. a) alebo písm. i)
zákona č. 179/2011 Z. z., ktorý mu pred tým vydal rozhodnutie.
2.12. Ak ide o rozhodnutie na účel podľa bodu 1.1.4 tohto metodického usmernenia, tak vo výrokovej
časti rozhodnutia by malo byť jasne uvedené, o akú výdajňu odberných oprávnení má ísť. Okresný
úrad príslušný na vydanie rozhodnutia nemôže vydať rozhodnutie všeobecné, bez určenia, o ktorú
výdajňu odberných oprávnení vlastne ide.
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2.13. Ak sa obci zmení počet výdajní odberných oprávnení, je potrebné o tejto skutočnosti
informovať príslušný okresný úrad, ktorý vydá nové rozhodnutie na zriadenie novej výdajne
odberných oprávnení alebo zrušenie určenej výdajne odberných oprávnení.
2.14. Aj keď zákon č. 179/2011 Z. z. explicitne neupravuje možnosť zrušenia výdajne odberných
oprávnení, okresný úrad v zmysle kompetencie vyplývajúcej z § 16 zákona č. 179/2011 Z. z.
by mal byť oprávnený rozhodnúť aj o zmene alebo zrušení výdajne odberných oprávnení na
základe vlastného posúdenia a uváženia skutkového stavu prípadne na podnet obce, ktorej
vydal rozhodnutie o povinnosti zriadiť výdajňu odberných oprávnení.
Čl. III
Podpisovanie rozhodnutia
3.1.

Rozhodnutie podpisuje v rámci subjektu HM podľa § 4 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. i) zákona
č. 179/2011 Z. z. oprávnená osoba v súlade s osobitnými predpismi,1) ako aj vnútornými
predpismi a podpisovým poriadkom subjektu HM.

3.2.

Správne konanie a rozhodnutie je potrebné spracúvať od 1. novembra 2018
v elektronickej podobe v súlade s § 31a a § 60f ods. 4 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o e-Governmente) (ďalej len „zákon č. 305/2013 Z. z.“). Ak elektronická schránka
adresáta nie je aktivovaná, zabezpečí sa doručenie adresátovi v listinnej podobe prostredníctvom
poštového podniku v súlade s § 31a zákona č. 305/2013 Z. z.
Čl. IV
ŠAP JIS HM

4.1

Ak je podnikateľ alebo iná právnická osoba určená ako subjekt HM rozhodnutím podľa
Čl. I bodu 1.1.1 tohto metodického usmernenia je potrebné, aby ten, kto určuje subjekt HM
zabezpečil prihlásenie používateľa zo subjektu HM do ŠAP JIS HM. Prihlásenie nového
používateľa sa vykonáva spracovaním Karty používateľa – Zaradenie používateľa
a vykonaním ďalších krokov podľa aktuálneho Koordinačno - metodického pokynu MH SR.

4.2

Ten, kto vydáva rozhodnutie na zrušenie ako subjektu HM podľa Čl. I bodu 1.1.3 tohto
metodického usmernenia, je povinný oznámiť systémovému integrátorovi ŠAP JIS HM, že
došlo k zrušeniu subjektu HM, a zároveň je potrebné, aby odhlásil používateľa zo zrušeného
subjektu HM z prístupu do ŠAP JIS HM. Odhlásenie používateľa sa vykonáva spracovaním
NZPU – Návrh na zrušenie používateľa a vykonaním ďalších krokov podľa aktuálneho
Koordinačno - metodického pokynu MH SR. Už pri správnom konaní so subjektom HM,
ktorý sa ide rušiť ako subjekt HM, je potrebné, aby používateľ zo subjektu HM vymazal všetky
dôležité osobné údaje a iné údajové dokumenty, ktoré má právo vymazať. Po vydaní
rozhodnutia, ten kto rozhodnutie vydal, zabezpečí v ŠAP JIS HM úpravy podľa aktuálneho
Koordinačno - metodického pokynu MH SR. Systémový integrátor zabezpečí anonymizáciu,
archiváciu alebo likvidáciu osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nastavenými možnosťami ŠAP JIS
HM.

4.3

Ak sa subjektu HM zmenil podľa Čl. I bodu 1.1.2 tohto metodického usmernenia rozsah
vykonávania opatrení HM, je potrebné zmeny zapracovať aj do ŠAP JIS HM v rámci menu

1

)

§ 9 ods. 1 písm. b), § 10 písm. f), § 16 ods. 1 písm. b) a § 17 ods. 2 písm. c) 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 v znení neskorších predpisov.
§ 2 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
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KRÍZOVÁ SITUÁCIA – aplikačná časť Krízové riadenie – adresár Opatrenia – modul
Priradenie opat. HM SHM v pôsob. Platí to pre prvotné určenie ako aj pre zrušenie
subjektu HM. Zmenu vykonávania opatrení HM zapracúva v ŠAP JIS HM ústredný orgán
alebo vyšší územný celok pre subjekty HM vo svojej pôsobnosti.
4.4

Obce a okresné úrady, v súlade so spracovanými postupmi MH SR, zapracúvajú údaje
o výdajniach odberných oprávnení a o ich zriadení alebo zrušení rozhodnutím okresného úradu
aj do ŠAP JIS HM.
Čl. V
Opatrenia HM

5.1

Ústredné orgány a vyššie územné celky určujú subjektom HM vo svojej pôsobnosti vykonávanie
takých opatrení HM, ktoré im stanovuje zákon č. 179/2011 Z. z., pričom ústredným orgánom
podrobnosti o vykonávaní opatrení HM spresňuje ešte aj uznesenie vlády Slovenskej republiky
č. 637/2011 zo dňa 5. októbra 2011 (ďalej len „uznesenie vlády“).

5.2

V rozhodnutí môže byť subjektu HM podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvý bod zákona č. 179/2011 Z. z.
určené vykonávať len také opatrenia HM, ktorých vykonávanie má priamo zabezpečovať určený
subjekt HM vo vzťahu k predmetu podnikania.

5.3

V rozhodnutí je možné ukladať subjektu HM podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvý bod zákona
č. 179/2011 Z. z. vykonávať opatrenia HM v súlade so zákonom č. 179/2011 Z. z. a uznesením
vlády, pričom je potrebné rozlišovať, ktoré opatrenia HM sa majú vykonávať v stave bezpečnosti,
a ktoré až v období krízovej situácie. Ak sa niektoré opatrenie HM môže vykonávať v stave
bezpečnosti ako aj v období krízovej situácie, tak je potrebné v rozhodnutí definovať, čo má
subjekt HM realizovať v rámci vykonávania konkrétneho opatrenia HM v stave bezpečnosti a čo
až v období krízovej situácie po vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu
alebo vypovedaní vojny (ďalej len „vyhlásený krízový stav“).

5.4

Príslušný ústredný orgán alebo vyšší územný celok môže pri vydávaní rozhodnutia subjektu HM
podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvý bod zákona č. 179/2011 Z. z., ktorý je v jeho pôsobnosti, určiť
vykonávať aj opatrenia HM, ktoré nepatria do jeho pôsobnosti podľa kompetenčného zákona
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 575/2001 Z. z.“), ale v rámci správneho konania musí
prizvať ako ďalšieho účastníka príslušný ústredný orgán alebo vyšší územný celok, ktorý má
právo určiť vykonávať predmetné opatrenie HM v súlade so zákonom č. 575/2001 Z. z.,
uznesením vlády alebo zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov. Hlavne sa to týka opatrení HM podľa § 5
písm. d), n), o) alebo písm. y) zákona č. 179/2011 Z. z.

5.5

Opatrenie HM podľa § 5 písm. a), q) a s) zákona č. 179/2011 Z. z. realizujú všetky subjekty
HM určené rozhodnutím, zákonom č. 179/2011 Z. z. (§ 7 ods. 2) alebo uznesením vlády v stave
bezpečnosti aj v období krízovej situácie. Tieto opatrenia HM vláda Slovenskej republiky (ďalej
len „vláda“) nenariaďuje a vykonávajú sa priebežne.
5.5.1

V rámci vykonávania opatrenia HM podľa § 5 písm. a) zákona č. 179/2011 Z. z. subjekty
HM, okrem obcí, spracúvajú a aktualizujú svoj krízový plán hospodárskej mobilizácie
(Pozn.: obec podľa § 7 ods. 9 zákona č. 179/2011 Z. z. nespracúva krízový plán
hospodárskej mobilizácie), všetky subjekty HM aktualizujú údaje v ŠAP JIS HM,
oslobodzujú svojich zamestnancov od výkonu mimoriadnej služby alebo alternatívnej
služby a spracujú organizačnú štruktúru subjektu HM na obdobie krízovej situácie po
vyhlásení krízového stavu, ak je iná ako v stave bezpečnosti. Úlohu o zabezpečovaní
oslobodzovania od výkonu mimoriadnej služby nie je potrebné subjektu HM do
rozhodnutia uvádzať, nakoľko táto úloha vyplýva subjektu HM priamo z § 17 ods. 4 a 8
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zákona č 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Do rozhodnutia odporúčame zapracovať subjektu HM povinnosť mať zriadený krízový
štáb, ak ide o podnikateľský subjekt, ktorému zriadenie krízového štábu nevyplýva zatiaľ
zo žiadneho právneho predpisu.
U spoločností, kde prebehol unbundling alebo ide o úzko prepojené spoločnosti (napr.
materská a dcérska spoločnosť alebo inak výrobne podobné spoločnosti s rovnakým
konateľom) je možné financovať len jednu spoločnosť a dohodnúť sa na vzájomnom
vykonávaní opatrení HM, pričom je možné riešiť spracovanie jedného krízového plánu
za dve, príp. viac previazaných spoločností určených ako subjekt HM. Aj ŠAP JIS HM
umožňuje takéto riešenie a vkladanie dátových tabuliek do textovej časti krízového
plánu za viac spoločností, pričom nastavenie musí realizovať v ŠAP JIS HM príslušný
ústredný orgán, resp. vyšší územný celok, ktorý rozhodnutie vydal najskôr nastavením
zdieľania cez spracovanie karty KSO – Karta na správu oprávnení a následne
nastavením práv pre spracovanie krízového plánu v rámci ŠAP JIS HM v menu
PLÁNOVANIE – aplikačná časť Krízový plán SHM – modul Priradenie SHM pre
DT v KP. Takéto spoločnosti by mali mať medzi sebou uzatvorenú sprostredkovateľskú
zmluvu aj s ohľadom na spracúvanie osobných údajov v ŠAP JIS HM.

5.6

5.5.2

V rámci vykonávania opatrenia HM podľa § 5 písm. q) zákona č. 179/2011 Z. z.
subjekty HM vedú hlavne evidenciu ľudských zdrojov, t.j. svojich zamestnancov alebo
aj iných fyzických osôb, ktoré sa budú podieľať na riešení krízovej situácie a vykonávaní
iného opatrenia HM, aby týmto osobám nebol po vyhlásení krízového stavu vydaný
okresným úradom príkaz na pracovnú povinnosť. Z tohto dôvodu MH SR odporúča
viesť evidenciu ľudských zdrojov aj v ŠAP JIS HM, aby okresný úrad vedel, ktorých
osôb sa má týkať výnimka pri vydávaní príkazov na pracovnú povinnosť. Taktiež je
evidencia zamestnancov subjektu HM dôležitá z dôvodu oslobodzovania od
mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby.

5.5.3

V rámci vykonávania opatrenia HM podľa § 5 písm. s) zákona č. 179/2011 Z. z.
subjekty HM vedú hlavne evidenciu vecných prostriedkov, t.j. vlastných vecných
prostriedkov (evidencia vlastných cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel evidovaných na
dopravnom inšpektoráte, alebo zvláštnych vozidiel neevidovaných na dopravnom
inšpektoráte, mechanizačných prostriedkov ako aj pracovných stojov a zariadení, ktoré
bude subjekt HM potrebovať na vykonávanie nariadeného opatrenia HM v krízovom
stave), aby na tieto vecné prostriedky nebol po vyhlásení krízového stavu vydaný
okresným úradom príkaz na vecné plnenie. Okrem toho je to aj evidencia ostatných
vecných prostriedkov, ktoré môžu byť použité na vecné plnenie, ale nie sú určené na
vykonávanie opatrení HM. Z tohto dôvodu MH SR odporúča viesť evidenciu vecných
prostriedkov aj v ŠAP JIS HM, aby okresný úrad vedel, ktorých vecných prostriedkov sa
má týkať výnimka pri vydávaní príkazov na vecné plnenie.

Opatrenie HM podľa § 5 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. realizujú tie určené subjekty HM
v období krízovej situácie, ktorým to vyplýva z rozhodnutia vo väzbe na zákon č. 179/2011 Z. z.
alebo uznesenie vlády. Ide o subjekty HM v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky (ďalej len „MDV SR“), MH SR, Ministerstva obrany Slovenskej republiky
(ďalej len „MO SR“), Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky (ďalej len „MPRV SR“), Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky,
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“), Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“), Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky (ďalej len „MŽP SR“), Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky a Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej
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republiky. Toto opatrenie HM vláda nariaďuje a dotknuté subjekty HM ho realizujú až po
vyhlásení krízového stavu a nariadení tohto opatrenia HM vládou.
5.7

Opatrenie HM podľa § 5 písm. c) zákona č. 179/2011 Z. z. realizujú tie určené subjekty HM
v období krízovej situácie, ktorým to vyplýva z rozhodnutia vo väzbe na zákon č. 179/2011 Z. z.
alebo uznesenie vlády. Ide o subjekty HM v pôsobnosti MH SR. Toto opatrenie HM vláda
nariaďuje a dotknuté subjekty HM ho realizujú až po vyhlásení krízového stavu a nariadení tohto
opatrenia HM vládou.

5.8

Opatrenie HM podľa § 5 písm. d) zákona č. 179/2011 Z. z. realizujú tie určené subjekty HM
v období krízovej situácie, ktorým to vyplýva z rozhodnutia vo väzbe na zákon č. 179/2011 Z. z.
alebo uznesenie vlády. Ide o subjekty HM v pôsobnosti MH SR, MO SR, MV SR a MZ SR. Toto
opatrenie HM vláda nenariaďuje a vykonáva sa priebežne. Vykonávanie tohto opatrenia HM si
môže v stave bezpečnosti vyžiadať značné finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu –
v rozhodnutí je vhodné uviesť, či sa plánujú subjektu HM v rámci vykonávania tohto opatrenia
HM aj uhrádzať v stave bezpečnosti finančné prostriedky podľa § 6 ods. 5 písm. a) až c) zákona
č. 179/2011 Z. z.

5.9

Opatrenie HM podľa § 5 písm. e) zákona č. 179/2011 Z. z. realizujú tie určené subjekty HM
v období krízovej situácie, ktorým to vyplýva z rozhodnutia vo väzbe na zákon č. 179/2011 Z. z.
alebo uznesenie vlády. Ide o subjekty HM v pôsobnosti MH SR. Toto opatrenie HM vláda
nariaďuje a dotknuté subjekty HM ho realizujú po vyhlásení krízového stavu a nariadení tohto
opatrenia HM vládou; inak sa toto opatrenie HM vykonáva ako v stave bezpečnosti, t.j. realizujú
sa len prípravné kroky. Subjekt HM (okresný úrad) podľa § 4 ods. 1 písm. b) vo väzbe na § 7
ods. 5 alebo 7 zákona č. 179/2011 Z. z. môže z vlastného podnetu po vyhlásení krízového stavu
nariadiť vykonávanie tohto opatrenia HM na účely vyhlásenia konkrétnych mimoriadnych
regulačných opatrení. Ak si vykonávanie tohto opatrenia HM už v stave bezpečnosti vyžaduje
finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, tak je v rozhodnutí vhodné uviesť, či sa plánujú
subjektu HM v rámci vykonávania tohto opatrenia HM už v stave bezpečnosti uhrádzať
finančné prostriedky. Na vykonávaní tohto opatrenia HM sa spolupodieľajú subjekty HM podľa
§ 4 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 179/2011 Z. z.

5.10

Opatrenie HM podľa § 5 písm. f) zákona č. 179/2011 Z. z. realizujú len subjekty HM podľa
§ 4 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 179/2011 Z. z., ktorým to vyplýva zo zákona č. 179/2011 Z. z.
Ide o subjekty HM v pôsobnosti MH SR (obce) a MV SR (okresné úrady v rámci vydávania
rozhodnutia na zriadenie výdajne odberných oprávnení). Toto opatrenie HM vláda nenariaďuje
a vykonáva sa priebežne. Okresné úrady vydávajú obciam vo svojom územnom obvode
rozhodnutia na zriadenie výdajní odberných oprávnení už v stave bezpečnosti, pričom tieto
výdajne budú vykonávať svoju funkciu až po vyhlásení krízového stavu a nariadení opatrenia
HM podľa § 5 písm. e) zákona č. 179/2011 Z. z. Vykonávanie tohto opatrenia HM si v stave
bezpečnosti priamo nevyžaduje žiadne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.

5.11

Opatrenie HM podľa § 5 písm. g) zákona č. 179/2011 Z. z. realizujú tie určené subjekty HM
v období krízovej situácie, ktorým to vyplýva z rozhodnutia vo väzbe na zákon
č. 179/2011 Z. z. alebo uznesenie vlády. Ide o subjekty HM v pôsobnosti MO SR, MV SR
a MZ SR. Toto opatrenie HM vláda nariaďuje a dotknuté subjekty HM ho realizujú po
vyhlásení krízového stavu a nariadení tohto opatrenia HM vládou; inak sa toto opatrenie HM
vykonáva ako v stave bezpečnosti, t.j. realizujú sa len prípravné kroky. Ak si vykonávanie
tohto opatrenia HM už v stave bezpečnosti vyžaduje finančné prostriedky zo štátneho
rozpočtu, tak je v rozhodnutí vhodné uviesť, či sa plánujú subjektu HM v rámci vykonávania
tohto opatrenia HM už v stave bezpečnosti uhrádzať finančné prostriedky podľa § 6 ods. 5
písm. d) zákona č. 179/2011 Z. z.

5.12

Opatrenie HM podľa § 5 písm. h) zákona č. 179/2011 Z. z. realizujú tie určené subjekty HM
v období krízovej situácie, ktorým to vyplýva z rozhodnutia vo väzbe na zákon č. 179/2011 Z. z.
alebo uznesenie vlády. Ide o subjekty HM v pôsobnosti MDV SR alebo vyššieho územného
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celku. Aj subjekty HM podľa § 4 ods. 1. písm. c) a i) zákona č. 179/2011 Z. z. realizujú toto
opatrenie HM. Toto opatrenie HM vláda nariaďuje a dotknuté subjekty HM realizujú po
vyhlásení krízového stavu a nariadení tohto opatrenia HM vládou; inak sa toto opatrenie HM
vykonáva ako v stave bezpečnosti, t.j. realizujú sa len prípravné kroky. Ak si vykonávanie
tohto opatrenia HM už v stave bezpečnosti vyžaduje finančné prostriedky zo štátneho
rozpočtu, tak je v rozhodnutí vhodné uviesť, či sa plánujú subjektu HM v rámci vykonávania
tohto opatrenia HM už v stave bezpečnosti uhrádzať finančné prostriedky podľa § 6 ods. 5
písm. e) zákona č. 179/2011 Z. z.
5.13

Opatrenie HM podľa § 5 písm. i) zákona č. 179/2011 Z. z. realizujú tie určené subjekty HM
v období krízovej situácie, ktorým to vyplýva z rozhodnutia vo väzbe na zákon č. 179/2011 Z. z.
alebo uznesenie vlády. Ide o subjekty HM v pôsobnosti MH SR a MŽP SR. Toto opatrenie HM
vláda nariaďuje a dotknuté subjekty HM ho realizujú po vyhlásení krízového stavu a nariadení
tohto opatrenia HM vládou; inak sa toto opatrenie HM vykonáva ako v stave bezpečnosti, t.j.
realizujú sa len prípravné kroky. Ak si vykonávanie tohto opatrenia HM už v stave bezpečnosti
vyžaduje finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, tak je v rozhodnutí vhodné uviesť, či sa
plánujú subjektu HM v rámci vykonávania tohto opatrenia HM už v stave bezpečnosti uhrádzať
finančné prostriedky podľa § 6 ods. 5 písm. h) zákona č. 179/2011 Z. z.

5.14

Opatrenie HM podľa § 5 písm. j) zákona č. 179/2011 Z. z. realizujú tie určené subjekty HM
v období krízovej situácie, ktorým to vyplýva z rozhodnutia vo väzbe na zákon č. 179/2011 Z. z.
alebo uznesenie vlády. Ide o subjekty HM v pôsobnosti MDV SR a MH SR. Toto opatrenie HM
vláda nariaďuje a dotknuté subjekty HM ho realizujú po vyhlásení krízového stavu a nariadení
tohto opatrenia HM vládou; inak sa toto opatrenie HM vykonáva ako v stave bezpečnosti, t.j.
realizujú sa len prípravné kroky. Ak si vykonávanie tohto opatrenia HM už v stave bezpečnosti
vyžaduje finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, tak je v rozhodnutí vhodné uviesť, či sa
plánujú subjektu HM v rámci vykonávania tohto opatrenia HM už v stave bezpečnosti uhrádzať
finančné prostriedky podľa § 6 zákona č. 179/2011 Z. z.

5.15

Opatrenie HM podľa § 5 písm. k) zákona č. 179/2011 Z. z. realizujú tie určené subjekty HM
v období krízovej situácie, ktorým to vyplýva z rozhodnutia vo väzbe na zákon č. 179/2011 Z. z.
alebo uznesenie vlády. Ide o subjekty HM v pôsobnosti MPRV SR. Toto opatrenie HM vláda
nariaďuje a dotknuté subjekty HM ho realizujú až po vyhlásení krízového stavu a nariadení tohto
opatrenia HM vládou.

5.16

Opatrenie HM podľa § 5 písm. l) zákona č. 179/2011 Z. z. realizujú len ústredné orgány vo
väzbe na zákon č. 179/2011 Z. z. alebo uznesenie vlády. Ide o zabezpečenie finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu na hospodársku mobilizáciu, t.j. na vykonávanie opatrení
HM v stave bezpečnosti ako aj v období krízovej situácie prostredníctvom medzirezortného
rozpočtového programu 06H. Toto opatrenie HM vláda nenariaďuje a vykonáva sa priebežne.
Toto opatrenie HM vykonávajú aj subjekty HM podľa § 4 ods. 1 písm. e) a h) zákona
č. 179/2011 Z. z., ktorým to vyplýva zo zákona č. 179/2011 Z. z.

5.17

Opatrenie HM podľa § 5 písm. m) zákona č. 179/2011 Z. z. realizujú tie určené subjekty HM
v období krízovej situácie, ktorým to vyplýva z rozhodnutia vo väzbe na zákon č. 179/2011 Z. z.
alebo uznesenie vlády. Ide o subjekty HM v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky. Toto opatrenie HM vykonávajú aj subjekty HM podľa § 4 ods. 1
písm. g ) a i) zákona č. 179/2011 Z. z., ktorým to vyplýva zo zákona č. 179/2011 Z. z. Toto
opatrenie HM vláda nariaďuje a dotknuté subjekty HM ho realizujú po vyhlásení krízového
stavu a nariadení tohto opatrenia HM vládou; inak sa toto opatrenie HM vykonáva ako v stave
bezpečnosti, t.j. realizujú sa len prípravné kroky. Ak si vykonávanie tohto opatrenia HM už
v stave bezpečnosti vyžaduje finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, tak je v rozhodnutí
vhodné uviesť, či sa plánujú subjektu HM v rámci vykonávania tohto opatrenia HM už v stave
bezpečnosti uhrádzať finančné prostriedky podľa § 6 ods. 5 písm. i) zákona č. 179/2011 Z. z.
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5.18

Opatrenie HM podľa § 5 písm. n) zákona č. 179/2011 Z. z. realizujú tie určené subjekty HM
v stave bezpečnosti, ktorým to vyplýva z rozhodnutia vo väzbe na zákon č. 179/2011 Z. z. alebo
uznesenie vlády, resp. aj zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení
zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom mýte na užívanie vymedzených úsekov pozemných
komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o štátnych hmotných rezervách“). Ide o subjekty HM v pôsobnosti ústredných
orgánov. Tvorbu a hospodárenie so štátnymi hmotnými rezervami spravuje Správa štátnych
hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „SŠHR SR“). Toto opatrenie HM vláda
nenariaďuje a vykonáva sa priebežne. Vykonávanie tohto opatrenia HM si vyžaduje finančné
prostriedky už v stave bezpečnosti zo štátneho rozpočtu SŠHR SR, a preto je v rozhodnutí
vhodné uviesť, či sa plánujú subjektu HM v rámci vykonávania tohto opatrenia HM v stave
bezpečnosti uhrádzať finančné prostriedky podľa § 6 ods. 8 zákona č. 179/2011 Z. z.

5.19

Opatrenie HM podľa § 5 písm. o) zákona č. 179/2011 Z. z. realizujú tie určené subjekty HM
v období krízovej situácie, ktorým to vyplýva z rozhodnutia vo väzbe na zákon č. 179/2011 Z. z.
alebo uznesenie vlády, resp. aj zákon o štátnych hmotných rezervách. Ide o subjekty HM
v pôsobnosti ústredných orgánov. Použitie štátnych hmotných rezerv spravuje SŠHR SR. Toto
opatrenie HM vláda nariaďuje a dotknuté subjekty HM ho realizujú až po vyhlásení krízového
stavu a nariadení tohto opatrenia HM vládou v súlade so zákonom o štátnych hmotných
rezervách. Vykonávanie tohto opatrenia HM si vyžaduje finančné prostriedky zo štátneho
rozpočtu a uhrádzajú sa v súlade s § 6 ods. 8 zákona č. 179/2011 Z. z.

5.20

Opatrenie HM podľa § 5 písm. p) zákona č. 179/2011 Z. z. realizujú tie určené subjekty HM
v období krízovej situácie, ktorým to vyplýva z rozhodnutia vo väzbe na zákon č. 179/2011 Z. z.
alebo uznesenie vlády, resp. aj zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných
výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov predpisov
(ďalej len „zákon o núdzových zásobách“). Ide o subjekty HM v pôsobnosti MH SR
a SŠHR SR. Toto opatrenie HM vláda nariaďuje a dotknuté subjekty HM ho realizujú až po
vyhlásení krízového stavu a nariadení tohto opatrenia HM vládou v súlade so zákonom
o núdzových zásobách. Vykonávanie tohto opatrenia HM si vyžaduje finančné prostriedky zo
štátneho rozpočtu a uhrádzajú sa v súlade s § 6 ods. 8 zákona č. 179/2011 Z. z.

5.21

Opatrenie HM podľa § 5 písm. r) zákona č. 179/2011 Z. z. realizujú len subjekty HM podľa § 4
ods. 1 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. v období krízovej situácie, ktorým to vyplýva zo zákona
č. 179/2011 Z. z. vo väzbe na vydávanie príkazov na pracovnú povinnosť. Ide o subjekty HM
v pôsobnosti MV SR (okresné úrady). Toto opatrenie HM vláda nariaďuje a dotknuté subjekty
HM ho realizujú až po vyhlásení krízového stavu a nariadení tohto opatrenia HM vládou. Subjekt
HM (okresný úrad) podľa § 4 ods. 1 písm. b) vo väzbe na § 7 ods. 5 alebo 7 zákona
č. 179/2011 Z. z. môže z vlastného podnetu po vyhlásení krízového stavu nariadiť vykonávanie
tohto opatrenia HM. Vykonávanie tohto opatrenia HM sa viaže väčšinou na vykonávanie iného
opatrenia HM po vyhlásení krízového stavu. Subjekt HM podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona
č. 179/2011 Z. z. by si mal najskôr uplatniť v období krízovej situácie požiadavku na ľudské
zdroje na príslušnom okresnom úrade (§ 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 179/2011 Z. z.) a až na
základe tohto podnetu okresný úrad bude hľadať pre žiadateľa požadované ľudské zdroje, ktoré sa
budú podieľať na vykonávaní opatrenia HM nariadeného vládou. Požadované ľudské zdroje
prednostne hľadá zo skupiny nezamestnaných obyvateľov, ktorí nie sú dopredu predurčení na
vykonávanie nariadeného opatrenia HM, ktorým následne vydá príkaz na pracovnú povinnosť.

5.22

Opatrenie HM podľa § 5 písm. t) zákona č. 179/2011 Z. z. realizujú len subjekty HM podľa § 4
ods. 1 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. v období krízovej situácie, ktorým to vyplýva zo zákona
č. 179/2011 Z. z. vo väzbe na vydávanie príkazov na vecné plnenie. Ide o subjekty HM
v pôsobnosti MV SR (okresné úrady). Toto opatrenie HM vláda nariaďuje a dotknuté subjekty
HM ho realizujú až po vyhlásení krízového stavu a nariadení tohto opatrenia HM vládou. Subjekt
HM (okresný úrad) podľa § 4 ods. 1 písm. b) vo väzbe na § 7 ods. 5 alebo 7 zákona
č. 179/2011 Z. z. môže z vlastného podnetu po vyhlásení krízového stavu nariadiť vykonávanie
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tohto opatrenia HM. Vykonávanie tohto opatrenia HM sa viaže väčšinou na vykonávanie iného
opatrenia HM po vyhlásení krízového stavu. Subjekt HM podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona
č. 179/2011 Z. z. by si mal najskôr uplatniť v období krízovej situácie požiadavku na vecné
prostriedky na príslušnom okresnom úrade (§ 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 179/2011 Z. z.) a až na
základe tohto podnetu okresný úrad bude hľadať pre žiadateľa požadované vecné prostriedky,
ktoré žiadateľ potrebuje na zabezpečenie vykonávania opatrenia HM nariadeného vládou.
Požadované vecné prostriedky prednostne hľadá zo skupiny takých spoločností, ktoré nie sú
dopredu predurčené na vykonávanie nariadeného opatrenia HM, ktorým následne vydá príkaz na
vecné plnenie.
5.23

Opatrenie HM podľa § 5 písm. u) zákona č. 179/2011 Z. z. realizujú tie určené subjekty HM
v období krízovej situácie, ktorým to vyplýva z rozhodnutia vo väzbe na zákon č. 179/2011 Z. z.
alebo uznesenie vlády. Ide o subjekty HM v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky a MV SR. Toto opatrenie HM vykonávajú aj subjekty HM podľa
§ 4 ods. 1 písm. c) a i) zákona č. 179/2011 Z. z., ktorým to vyplýva zo zákona č. 179/2011 Z. z.
Toto opatrenie HM vláda nariaďuje a dotknuté subjekty HM ho realizujú až po vyhlásení
krízového stavu (platí len pre vojnový stav a vojnu) a nariadení tohto opatrenia HM vládou.

5.24

Opatrenie HM podľa § 5 písm. v) zákona č. 179/2011 Z. z. realizuje len subjekt HM podľa
§ 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 179/2011 Z. z. v období krízovej situácie, ktorému to vyplýva zo
zákona č. 179/2011 Z. z. Toto opatrenie HM vláda nariaďuje a dotknutý subjekt HM ho
realizuje až po vyhlásení krízového stavu a nariadení tohto opatrenia HM vládou.

5.25

Opatrenie HM podľa § 5 písm. x) zákona č. 179/2011 Z. z. realizujú tie určené subjekty HM
v období krízovej situácie, ktorým to vyplýva z rozhodnutia vo väzbe na zákon č. 179/2011 Z. z.
alebo uznesenie vlády. Ide o subjekty HM v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky a MV SR. Toto opatrenie HM vykonávajú aj subjekty HM podľa § 4 ods. 1 písm. c)
a i) zákona č. 179/2011 Z. z., ktorým to vyplýva zo zákona č. 179/2011 Z. z. Toto opatrenie HM
vláda nariaďuje a dotknuté subjekty HM ho realizujú až po vyhlásení krízového stavu (platí len
pre vojnový stav a vojnu) a nariadení tohto opatrenia HM vládou.

5.26

Opatrenie HM podľa § 5 písm. y) zákona č. 179/2011 Z. z. realizujú tie určené subjekty HM
ktorým to vyplýva z rozhodnutia vo väzbe na zákon č. 179/2011 Z. z. alebo uznesenie vlády,
ako aj uznesenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa určuje zoznam objektov osobitnej
dôležitosti a ďalších dôležitých objektov. Ide o určené subjekty HM v pôsobnosti ústredných
orgánov. Toto opatrenie HM vláda nariaďuje a dotknuté subjekty HM realizujú po vyhlásení
krízového stavu a nariadení tohto opatrenia HM vládou; inak sa toto opatrenie HM vykonáva
ako v stave bezpečnosti, t.j. realizujú sa len prípravné kroky. Ak si vykonávanie tohto opatrenia
HM už v stave bezpečnosti vyžaduje finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, tak je
v rozhodnutí vhodné uviesť, či sa plánujú subjektu HM v rámci vykonávania tohto opatrenia
HM už v stave bezpečnosti uhrádzať finančné prostriedky podľa § 6 ods. 5 písm. f) zákona
č. 179/2011 Z. z.

5.27

Opatrenie HM podľa § 5 písm. z) zákona č. 179/2011 Z. z. realizujú tie určené subjekty HM
v období krízovej situácie, ktorým to vyplýva z rozhodnutia vo väzbe na zákon č. 179/2011 Z. z.
alebo uznesenie vlády. Ide o subjekty HM v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej
republiky. Na realizácii tohto opatrenia HM sa spolupodieľa aj subjekt HM podľa § 4 ods. 1
písm. e) a § 23 zákona č. 179/2011 Z. z. Toto opatrenie HM vláda nariaďuje a dotknuté subjekty
HM ho realizujú až po vyhlásení krízového stavu (platí len pre vojnový stav a vojnu) a nariadení
tohto opatrenia HM vládou.

5.28

Opatrenie HM podľa § 5 písm. aa) zákona č. 179/2011 Z. z. realizujú tie určené subjekty HM
v období krízovej situácie, ktorým to vyplýva z rozhodnutia vo väzbe na zákon č. 179/2011 Z. z.
alebo uznesenie vlády. Ide o subjekty HM v pôsobnosti MDV SR. Toto opatrenie HM vláda
nariaďuje a dotknuté subjekty HM ho realizujú po vyhlásení krízového stavu a nariadení tohto
opatrenia HM vládou; inak sa toto opatrenie HM vykonáva ako v stave bezpečnosti, t.j. realizujú
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sa len prípravné kroky. Ak si vykonávanie tohto opatrenia HM už v stave bezpečnosti vyžaduje
finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, tak je v rozhodnutí vhodné uviesť, či sa plánujú
subjektu HM v rámci vykonávania tohto opatrenia HM už v stave bezpečnosti uhrádzať
finančné prostriedky podľa § 6 ods. 5 písm. e) zákona č. 179/2011 Z. z.
5.29

Opatrenie HM podľa § 5 písm. ab) zákona č. 179/2011 Z. z. realizujú tie určené subjekty HM
v období krízovej situácie, ktorým to vyplýva z rozhodnutia vo väzbe na zákon č. 179/2011 Z. z.
alebo uznesenie vlády. Ide o subjekty HM v pôsobnosti MDV SR. Toto opatrenie HM vláda
nariaďuje a dotknuté subjekty HM ho realizujú po vyhlásení krízového stavu a nariadení tohto
opatrenia HM vládou; inak sa toto opatrenie HM vykonáva ako v stave bezpečnosti, t.j. realizujú
sa len prípravné kroky. Ak si vykonávanie tohto opatrenia HM už v stave bezpečnosti vyžaduje
finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, tak je v rozhodnutí vhodné uviesť, či sa plánujú
subjektu HM v rámci vykonávania tohto opatrenia HM už v stave bezpečnosti uhrádzať
finančné prostriedky podľa § 6 ods. 5 písm. e) zákona č. 179/2011 Z. z.

5.30

Opatrenie HM podľa § 5 písm. ac) zákona č. 179/2011 Z. z. realizujú tie určené subjekty HM
v období krízovej situácie, ktorým to vyplýva z rozhodnutia vo väzbe na zákon č. 179/2011 Z. z.
alebo uznesenie vlády. Ide o subjekty HM v pôsobnosti MH SR. Toto opatrenie HM vláda
nariaďuje a dotknuté subjekty HM ho realizujú po vyhlásení krízového stavu a nariadení tohto
opatrenia HM vládou; inak sa toto opatrenie HM vykonáva ako v stave bezpečnosti, t.j. realizujú
sa len prípravné kroky. Ak si vykonávanie tohto opatrenia HM už v stave bezpečnosti vyžaduje
finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, tak je v rozhodnutí vhodné uviesť, či sa plánujú
subjektu HM v rámci vykonávania tohto opatrenia HM už v stave bezpečnosti uhrádzať finančné
prostriedky podľa § 6 ods. 1 zákona č. 179/2011 Z. z.

5.31

Subjekty HM by sa mali pri vykonávaní opatrení HM riadiť metodickými usmerneniami, ktoré
spracovali pre konkrétne opatrenia HM príslušné ústredné orgány podľa uznesenia vlády.
Čl. VI
Záverečné ustanovenia

6.1

Jednotlivé typy vzorov rozhodnutí sú spracované v rámci prílohovej časti tohto metodického
usmernenia. Ide o nasledovné typy rozhodnutí:
6.1.1

Vzor rozhodnutia na určenie podnikateľa alebo inej právnickej osoby ako subjektu
HM podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvý bod a § 9 ods. 1 písm. b) prvý bod alebo § 17
ods. 2 písm. c) prvý bod zákona č. 179/2011 Z. z. vrátane rozsahu vykonávania
opatrení HM je spracovaný v prílohe č. 1 tohto metodického usmernenia.

6.1.2

Vzor rozhodnutia na zmenu rozsahu vykonávania opatrení HM subjektu HM podľa § 9
ods. 1 písm. b) druhý bod alebo § 17 ods. 2 písm. c) druhý bod zákona č. 179/2011 Z. z.
je spracovaný v prílohe č. 2 tohto metodického usmernenia.

6.1.3 Vzor rozhodnutia na zrušenie subjektu HM podľa § 9 ods. 1 písm. b) tretí bod alebo
§ 17 ods. 2 písm. c) tretí bod zákona č. 179/2011 Z. z. vrátane rozsahu vykonávania
opatrení HM je spracovaný v prílohe č. 3 tohto metodického usmernenia.
6.1.4 Vzor rozhodnutia o zastavení konania, ak pominie dôvod, pre ktorý sa konanie
začalo, podľa § 9 ods. 1 písm. b) alebo § 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 179/2011 Z. z.
je spracovaný v prílohe č. 4 tohto metodického usmernenia.
6.1.5 Vzor rozhodnutia o prerušení konania, ak je potrebné prerušiť konanie, ktoré sa
začalo podľa § 9 ods. 1 písm. b) alebo § 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 179/2011 Z. z.
je spracovaný v prílohe č. 5 tohto metodického usmernenia.
6.1.6

Vzor šablóny rozhodnutia na zriadenie výdajne odberných oprávnení podľa § 16 ods. 1
písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. je spracovaný v prílohe č. 6 tohto metodického
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usmernenia. Ide o vzor šablóny spracovaný v ŠAP JIS HM. Šablóna pozostáva zo
statického textu a meniacich sa údajov vo väzbe na ich vyplnenie v ŠAP JIS HM podľa
MH SR spracovaných postupov.
6.1.7

Vzor šablóny rozhodnutia na zrušenie výdajne odberných oprávnení, ktorá bola zriadená
podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. je spracovaný v prílohe č. 7 tohto
metodického usmernenia. Ide o vzor šablóny spracovaný v ŠAP JIS HM. Šablóna
pozostáva zo statického textu a meniacich sa údajov vo väzbe na ich vyplnenie v ŠAP
JIS HM podľa MH SR spracovaných postupov.

6.2

Rozhodnutia spracované príslušným správnym orgánom nemusia mať presne podobu vzorov
spracovaných v tomto metodickom usmernení, ak nebudú spracované prostredníctvom ŠAP JIS
HM cez dostupnú šablónu. Obsah textu je potrebné prispôsobiť vlastným podmienkam.
Spracované vzory majú odporúčací charakter. Vydané rozhodnutia by mali spĺňať hlavne
definované podmienky, čo sa týka obsahu ich výrokovej časti:
a) presne definovať, ktoré opatrenie/opatrenia HM má subjekt HM vykonávať a ak sa dá, čo
najpresnejšie definovať úlohu subjektu HM v stave bezpečnosti a aj na obdobie krízovej
situácie,
b) nedávať subjektom HM úlohy, ktoré súvisia s iným právnym predpisom a sú v ňom presne
definované, napr. zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov, ak to nejakým spôsobom nie je prepojené na vykonávanie opatrení
HM, napr. môžete žiadať nahlasovanie mimoriadnej udalosti na subjekte HM príslušnému
ústrednému orgánu,
c) nerozpisovať konkrétne úlohy a činnosti, ktoré sami o sebe vyplývajú už zo zmluvy (napr.
zmluva o uchovaní výrobných schopností, zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy, zmluva
o výpožičke, zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu a pod.) alebo
konkrétneho zákona,
d) definovať spôsob financovania výdavkov na hospodársku mobilizáciu.

6.3

Rozhodnutia, ktoré správny orgán doteraz vydal, nie je potrebné automaticky opravovať, resp.
meniť u vydaných rozhodnutí rozsah vykonávania opatrení HM, ak nemá správny orgán potrebu
meniť významne rozsah vykonávania opatrení HM u konkrétneho subjektu HM.

6.4

Toto metodické usmernenie ruší platnosť Metodického usmernenia MH SR č. 13657/20151020-10593 zo dňa 24. februára 2015 a všetky jeho predchádzajúce verzie.
Čl. VII
Účinnosť
Toto metodické usmernenie je účinné od 1. februára 2019.
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MINISTERSTVO/OSTATNÝ ÚSTREDNÝ ORGÁN ŠTÁTNEJ SPRÁVY/VYŠŠÍ ÚZEMNÝ
CELOK1)
.................................................................................. (uveďte adresu príslušného
ministerstva/ostatného ústredného orgánu štátnej správy/vyššieho územného celku)

Číslo: ..................................

Dátum: .......................................

VZOR na určenie spoločnosti ako subjektu HM

ROZHODNUTIE

1

Ministerstvo/Ostatný ústredný orgán štátnej správy/Vyšší územný celok ) podľa § 9 ods. 1 písm. b)
2

prvý bod/§ 17 ods. 2 písm. c) prvý bod ) 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 179/2011 Z. z.“)
a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

r o z h o d l o/r o z h o d o l, (uveďte správny gramatický tvar slovesa)
že spoločnosť .................................. (uveďte názov nového subjektu HM), so sídlom: ...........................
(uveďte sídlo subjektu HM), mesto: ........................ (uveďte mesto alebo obec, kde nový subjekt HM
sídli), IČO: ...................... (uveďte identifikačné číslo nového subjektu HM), sa určuje podľa § 9 ods. 1
2

písm. b) prvý bod/§ 17 ods. 2 písm. c) ) zákona č. 179/2011 Z. z. ako subjekt hospodárskej mobilizácie
s účinnosťou od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Ak subjekt nemá organizačné zložky, použite nasledovnú formuláciu:
1. Menovanej spoločnosti sa určuje v stave bezpečnosti nepretržite vykonávať
Ak subjekt má aj organizačné zložky a chcete ich uviesť v rozhodnutí, použite nasledovnú formuláciu:
1. Menovanej spoločnosti a jej organizačným zložkám
P. č. Názov organizačnej zložky
1.
2.
3.
sa určuje v stave bezpečnosti nepretržite vykonávať
1.1 opatrenie

hospodárskej

mobilizácie

„krízové

plánovanie“

podľa

§5

písm. a)

zákona

č. 179/2011 Z. z. V rámci uvedeného opatrenia subjekt hospodárskej mobilizácie
1.1.1 vypracuje vlastnú plánovaciu dokumentáciu hospodárskej mobilizácie – Krízový plán subjektu
hospodárskej mobilizácie, podľa pokynov ministerstva/ostatného ústredného orgánu štátnej správy/vyššieho
1
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1

územného celoku ) a platného vykonávacieho predpisu, ktorým sa stanovujú podrobnosti o obsahu
a štruktúre krízového plánu subjektu hospodárskej mobilizácie, a taktiež bude vykonávať aj ostatné činnosti
súvisiace s krízovým plánovaním spoločnosti ................... (uveďte názov nového subjektu HM) v období
krízovej situácie pre vyhlásený núdzový stav, výnimočný stav, vojnový stav alebo vypovedanú vojnu (ďalej
len „vyhlásený krízový stav“),
1.1.2 vypracuje organizačnú štruktúru subjektu hospodárskej mobilizácie ................... (uveďte názov nového
subjektu HM) pre vyhlásený krízový stav, ak je iná ako organizačná štruktúra subjektu hospodárskej
mobilizácie v stave bezpečnosti,
1.1.3 aktualizuje údaje za svoj subjekt hospodárskej mobilizácie v Jednotnom informačnom systéme
1

hospodárskej mobilizácie (ďalej len „JIS HM“) ) podľa pokynov ministerstva/ostatného ústredného orgánu
1

štátnej správy/vyššieho územného celoku ) a platných právnych predpisov v oblasti Hospodárskej
mobilizácie.
Podľa uváženia zapracujte do rozhodnutia v rámci bodu 1 aj nasledovný text alebo obdobný text spracovaný
pod bodmi 1.1.4 až 1.1.7:
1.1.4 zasiela pri zmene identifikačných údajov subjektu hospodárskej mobilizácie na ministerstvo/ostatný
1

ústredný orgán štátnej správy/vyšší územný celok ) hlásenie zmien, resp. informáciu o zmenách dôležitých
pri komunikácii so subjektom hospodárskej mobilizácie,
1.1.5 poskytuje svojim odberateľom a dodávateľom, ktorí sú s ním v kooperačnom reťazci v rámci systému
hospodárskej mobilizácie, aktuálne informácie o dôležitých identifikačných zmenách v subjekte hospodárskej
mobilizácie, alebo ktoré majú vzťah k vykonávaniu opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa bodu 3 tohto
rozhodnutia,
1.1.6 zriaďuje krízový štáb subjektu hospodárskej mobilizácie a zabezpečuje odbornú prípravu členov
krízového štábu subjektu hospodárskej mobilizácie v oblasti vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie
uvedených v tomto rozhodnutí,
1.1.7 plní úlohy podľa Hlavných úloh na zabezpečenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie pre
príslušný rok spracovaných ministerstvom/ostatným ústredným orgánom štátnej správy/vyšším územným
1

celkom. )
1.2 opatrenie hospodárskej mobilizácie „evidencia ľudských zdrojov pre potreby vykonávania
pracovných úloh“ podľa § 5 písm. q) zákona č. 179/2011 Z. z. prostredníctvom JIS HM, pričom údaje
1

o ľudských zdrojoch spracuje v špecifickom aplikačnom programe JIS HM. )
1.3 opatrenie hospodárskej mobilizácie „evidencia vecných prostriedkov na účely vecného vykonávania
hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. s) zákona č. 179/2011 Z. z. prostredníctvom JIS HM, pričom údaje
o vecných prostriedkoch spracuje v špecifickom aplikačnom programe JIS HM.
1.4 opatrenie hospodárskej mobilizácie „tvorba štátnych hmotných rezerv a hospodárenie s nimi“
podľa § 5 písm. n) zákona č. 179/2011 Z. z. V rámci uvedeného opatrenia subjekt hospodárskej mobilizácie,

1

) v súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
č. 679/2016
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ako ochraňovateľ štátnych hmotných rezerv (mobilizačné rezervy), na základe uzatvorenej osobitnej zmluvy
medzi spoločnosťou ..................... (uveďte názov nového subjektu HM) a Správou štátnych hmotných rezerv
Slovenskej republiky (ďalej len „SŠHR SR“), zabezpečí skladovanie a hospodárenie s vytvorenými štátnymi
hmotnými rezervami, t.j. mobilizačnými rezervami, ako aj ich trvalú pripravenosť k vydaniu na použitie za
účelom zabezpečenia realizácie vykonávania opatrenia hospodárskej mobilizácie „...................“. podľa § 5
písm. ....) zákona č. 179/2011 Z. z. (uveďte názov konkrétneho opatrenia HM a príslušného písmena v § 5
zákona č. 179/2011 Z. z.) stanoveného spoločnosti ...................... (uveďte názov nového subjektu HM)
v tomto rozhodnutí.
1.4.1 Sortimentná a množstevná skladba položiek štátnych hmotných rezerv (mobilizačných rezerv),
podmienky ich skladovania a hospodárenia s nimi, a taktiež aj úhrada výdavkov z prostriedkov štátneho
rozpočtu za účelom zabezpečenia vykonávania opatrenia hospodárskej mobilizácie „tvorba štátnych
hmotných rezerv a hospodárenie s nimi“ sa upravujú zmluvou o ochraňovaní mobilizačných rezerv
uzatvorenou medzi spoločnosťou ....................... (uveďte názov nového subjektu HM) a SŠHR SR úmerne
vo väzbe na finančné možnosti rozpočtovej kapitoly SŠHR SR a požadované služby.
1.5 opatrenie hospodárskej mobilizácie „ochrana životne dôležitých zdrojov“ podľa § 5 písm. i) zákona
č. 179/2011 Z. z. V rámci vykonávania tohto opatrenia subjekt hospodárskej mobilizácie zabezpečí prípravu
na ochranu životne dôležitých zdrojov, ktorých narušenie alebo znefunkčnenie v dôsledku pôsobenia
rizikového faktora môže spôsobiť ohrozenie hospodárskych a organizačných činností v štáte.
Za životne dôležité zdroje sa u spoločnosti ....................... (uveďte názov nového subjektu HM) považujú
nasledujúce objekty.
P. č.
1.
2.
3.

Názov životne dôležitého zdroja

Mesto

Rizikovými faktormi sú, napr.:








možný teroristický útok na životne dôležitý zdroj s použitím zbraní hromadného ničenia,
možný teroristický útok na životne dôležitý zdroj s použitím silových zložiek a zbraní (ručných,
poloautomatických, automatických),
možný teroristický útok v kombinácii s použitím zbraní hromadného ničenia a silových zložiek a zbraní,
možný neoprávnený vstup osôb do životne dôležitého zdroja s cieľom eliminácie komerčných záujmov
subjektu hospodárskej mobilizácie ............................ (uveďte názov nového subjektu HM),
možné ohrozenie životne dôležitého zdroja v dôsledku havárie z cudzích zdrojov,
kybernetický útok na informačné systémy subjektu hospodárskej mobilizácie ....................... (uveďte
názov nového subjektu HM),
možné poškodenie životne dôležitého zdroja vplyvom prírodných faktorov.

1.5.1 V rámci ochrany týchto životne dôležitých zdrojov subjekt hospodárskej mobilizácie.....................
(uveďte názov nového subjektu HM) spracuje „Plán ochrany životne dôležitých zdrojov“ podľa pokynov
1

ministerstva/ostatného ústredného orgánu štátnej správy, ) pričom tento plán bude súčasťou krízového
plánu subjektu hospodárskej mobilizácie....................... (uveďte názov nového subjektu HM). Ak sú všetky
dôležité postupy na ochranu životne dôležitých zdrojov už subjektom hospodárskej mobilizácie spracované
v inej bezpečnostnej dokumentácii, v krízovom pláne subjektu hospodárskej mobilizácie .......................
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(uveďte názov nového subjektu HM) sa odvolá len na spracovanie tohto dokumentu a nie je potrebné
spracovávať nový dokument pod názvom „Plán ochrany životne dôležitých zdrojov“.
1.6 opatrenie hospodárskej mobilizácie „organizácia stavebných a sanačných činností“ podľa § 5 písm. j)
zákona č. 179/2011 Z. z. a v súlade s aktuálnym Metodickým usmernením Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky na realizáciu opatrenia hospodárskej mobilizácie „organizácia stavebných a sanačných
činností“, pričom vykonávanie tohto opatrenia si v stave bezpečnosti nevyžaduje žiadne finančné prostriedky zo
štátneho rozpočtu. V rámci vykonávania tohto opatrenia subjekt hospodárskej mobilizácie
1.6.1 zabezpečí prípravné opatrenia na realizáciu sanácie objektov v pôsobnosti subjektu hospodárskej
mobilizácie v období krízovej situácie.
1.7 opatrenie hospodárskej mobilizácie „organizácia zdravotníckeho zabezpečenia“ podľa § 5 písm. g)
zákona č. 179/2011 Z. z., aktuálneho uznesenia vlády Slovenskej republiky „Návrh zabezpečenia lôžok pre
vykonávanie úloh hospodárskej mobilizácie“ a v súlade s aktuálnym Metodickým usmernením Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky na realizáciu opatrenia hospodárskej mobilizácie „organizácia
zdravotníckeho zabezpečenia“, pričom vykonávanie tohto opatrenia si v stave bezpečnosti nevyžaduje
žiadne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. V rámci vykonávania tohto opatrenia subjekt hospodárskej
mobilizácie
1.7.1 zabezpečí vytváranie a udržiavanie rozšíreného lôžkového fondu Slovenskej republiky na zabezpečenie
poskytovania

zdravotnej

starostlivosti

obyvateľstvu,

príslušníkom

ozbrojených

síl

SR

a ozbrojených

bezpečnostných zborov a záchranným zložkám Integrovaného záchranného systému v období krízovej situácie
o kapacite .... (doplňte počet lôžok) lôžok, ktorý podľa potreby v období krízovej situácie reprofilizuje na ........
(doplňte počet lôžok) lôžok,
1.7.2 realizuje opatrenia na prípravu materiálneho vybavenia rozšíreného lôžkového fondu Slovenskej
republiky podľa aktuálnej tabuľky sortimentu mobilizačných rezerv podľa profilov a noriem pre vytvorenie
rozšíreného lôžkového fondu vydanej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, najmä liekmi
a zdravotníckymi pomôckami z vlastných materiálových zásob, na základe zmluvného zabezpečenia
a z mobilizačných rezerv,
1.7.3 udržiava zdravotnícke kapacity v rozsahu potrebnom na vytvorenie rozšíreného lôžkového fondu v zmysle
platného normatívu lekárskych miest a sesterských miest v lôžkových zariadeniach,
1.7.4 zabezpečí prípravné opatrenia na vykonanie hygienických a protiepidemických opatrení na zabezpečenie
zdravotnej starostlivosti pre pacientov, ktoré sa budú realizovať v období krízovej situácie v prípade pandémie.
1.8 opatrenie hospodárskej mobilizácie „organizácia dopravného zabezpečenia“ podľa § 5 písm. h)
zákona č. 179/2011 Z. z. a v súlade s aktuálnym Metodickým usmernením Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky na realizáciu opatrenia hospodárskej mobilizácie „organizácia dopravného zabezpečenia“,
pričom vykonávanie tohto opatrenia si v stave bezpečnosti nevyžaduje žiadne finančné prostriedky zo štátneho
rozpočtu. V rámci vykonávania tohto opatrenia subjekt hospodárskej mobilizácie
1.8.1 zabezpečí prípravu na údržbu a obnovu určených objektov a zariadení dopravnej infraštruktúry v oblasti
železničnej dopravy v pôsobnosti subjektu hospodárskej mobilizácie, ktoré bude potrebné dať do pôvodného
alebo požadovaného stavu v období krízovej situácie.
4

Príloha č. 1
k Metodickému usmerneniu MH SR reg. č. 11827/2019-1020-07996

1.9 podľa potreby pridajte ďalšie opatrenia HM alebo odoberte nepotrebné opatrenia HM, resp. podľa
vlastného uváženia upravte znenie textu.

2. Úhrada výdavkov za vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie, ktoré sa vykonávajú v stave
bezpečnosti (opatrenia hospodárskej mobilizácie: krízové plánovanie, evidencia ľudských zdrojov pre potreby
vykonávania pracovných úloh a evidencia vecných prostriedkov na účely vecného vykonávania), bude
vykonávaná v zmysle platných právnych predpisov v oblasti financovania hospodárskej mobilizácie. Konkrétny
objem výdavkov, hradených z prostriedkov štátneho rozpočtu bude každoročne písomne spresňovaný formou
1

zmluvy medzi ministerstvom/ostatným ústredným orgánom štátnej správy ) a subjektom hospodárskej mobilizácie
úmerne vo väzbe na finančné možnosti rozpočtovej kapitoly ministerstva/ostatného ústredného orgánu štátnej
1

správy. )

3. Po vyhlásení krízového stavu sa spoločnosti ..................... (uveďte názov nového subjektu HM), resp. aj
jej organizačným zložkám, okrem rozsahu opatrení hospodárskej mobilizácie uvedených v bode 1 tohto
rozhodnutia, vykonávať
Napríklad znenie výroku rozhodnutia pre vykonávanie opatrení HM v období krízovej situácie, môže byť
formulované nasledovne:
3.1 opatrenie hospodárskej mobilizácie „organizácia výroby a organizácia služieb“ podľa § 5 písm. b)
zákona 179/2011 Z. z. V rámci tohto opatrenia subjekt hospodárskej mobilizácie zabezpečí
3.1.1 výrobu a dodávky ........................... (uveďte požadované zdroje – záväzky, ktoré má subjekt HM
zabezpečiť pre iný subjekt HM, napr. „topánok vz. 85“) v rozsahu ...................... (ak viete, uveďte predbežné
množstvá požadovaných zdrojov - záväzkov, napr. „topánok“) pre potreby obyvateľstva, alebo pre potreby
ozbrojených síl za podmienky vytvorenia zásob aktívnej zložky mobilizačných rezerv.
3.1.1.1 Čas začatia vykonávania opatrenia podľa bodu 3.1.1 môže byť spoločnosti ................... (uveďte
názov nového subjektu HM) spresnený písomným príkazom ministerstva/ostatného ústredného orgánu
1

štátnej správy ). Čas začatia výroby, presnú množstevnú skladbu výrobku, miesto a spôsob poskytnutia
konkrétnej dodávky výrobku a spôsob hradenia výdavkov bude spresnený po vyhlásení niektorého
1

z krízových stavov v kúpnej zmluve, ktorú uzatvorí ministerstvo/ostatný ústredný orgán štátnej správy ) so
spoločnosťou ................... (uveďte názov nového subjektu HM) v prípade potreby zabezpečenia potrieb
obyvateľstva v období krízovej situácie.
3.1.2 výrobu a dodávky ........................ (uveďte všeobecne požadované zdroje – záväzky, ktoré má subjekt
HM zabezpečiť pre iný subjekt HM, napr. „topánok“) v sortimentnej a množstevnej skladbe v súlade
s požiadavkami Ministerstva obrany SR špecifikovanými v zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy podľa § 11
písm. a) zákona č. 179/2011 Z. z. a v rozsahu vytvorených mobilizačných rezerv. Aktuálne požiadavky
1

Ministerstva obrany SR budú ministerstvom/ostatným ústredným orgánom štátnej správy ) v stave
bezpečnosti priebežne zapracované do špecifického aplikačného programu JIS HM.
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3.1.2.1 Čas začatia poskytovania tovarov/služieb u presne definovaného sortimentu a množstva, miesto
a spôsob poskytnutia konkrétnych tovarov/služieb a spôsob úhrady výdavkov bude spresnený po vyhlásení
niektorého z krízových stavov a nariadení opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b) zákona
č. 179/2011 Z. z. v kúpnej zmluve, ktorú uzatvorí Ministerstvo obrany SR so spoločnosťou ....................
(uveďte názov nového subjektu HM) v prípade potreby zabezpečenia požiadaviek ozbrojených síl v období
1

krízovej situácie. Ministerstvo/Ostatný ústredný orgán štátnej správy ) bude spoločnosť .................... (uveďte
názov nového subjektu HM) informovať o potrebe realizácie opatrenia hospodárskej mobilizácie „organizácia
výroby a organizácia služieb“ prostredníctvom JIS HM, ak bude dostupný, alebo inými dostupnými
komunikačnými prostriedkami.
3.2 opatrenie hospodárskej mobilizácie „použitie štátnych hmotných rezerv“ podľa § 5 písm. o) zákona
č. 179/2011 Z. z.
3.2.1 Čas začatia vykonávania opatrenia „použitie štátnych hmotných rezerv“ podľa § 5 písm. o) zákona
č. 179/2011 Z. z.

po vyhlásení

krízového

stavu

spresní

Správa

štátnych hmotných rezerv

SR

1

a ministerstvo/ostatný ústredný orgán štátnej správy/vyšší územný celok ) v súčinnosti so spoločnosťou –
..................... (uveďte názov nového subjektu HM), ako ochraňovateľom, v súlade s bodom 1.4 tohto
rozhodnutia. Konkrétne položky štátnych hmotných rezerv (položky mobilizačných rezerv) budú použité na
zabezpečenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, ako je uvedené v bode 1.4 tohto rozhodnutia,
pre potreby spoločnosti ................... (uveďte názov nového subjektu HM alebo subjektu HM pre ktorého sa
ochraňujú štátne hmotné rezervy).
3.3 opatrenie hospodárskej mobilizácie „ochrana životne dôležitých zdrojov“ podľa § 5 písm. i) zákona
č. 179/2011 Z. z. V rámci vykonávania tohto opatrenia subjekt hospodárskej mobilizácie zabezpečí ochranu
životne dôležitých zdrojov, uvedených v bode 1.5 tohto rozhodnutia, pred ich možným alebo konkrétnym
ohrozením. Ochranu životne dôležitých zdrojov bude spoločnosť realizovať podľa spracovaného „Plánu
ochrany životne dôležitých zdrojov“ alebo inej bezpečnostnej dokumentácie v súlade s bodom 1.5 tohto
rozhodnutia.
3.3.1 Čas začatia vykonávania opatrenia podľa bodu 3.3 bude subjektu hospodárskej mobilizácie
...................... (uveďte názov nového subjektu HM) spresnený písomným príkazom ministerstva/ostatného
1

ústredného orgánu štátnej správy ), v ktorom budú subjektu hospodárskej mobilizácie .................. (uveďte
názov nového subjektu HM) spresnené aj ďalšie podrobnosti ohľadne vykonávania tohto opatrenia.
1

V prípade potreby ministerstvo/ostatný ústredný orgán štátnej správ ) upozorní subjekt na hroziace
nebezpečenstvo rôznymi komunikačnými prostriedkami ešte pred nariadením vykonávania tohto opatrenia
hospodárskej mobilizácie vládou Slovenskej republiky.
3.4 opatrenie organizácia stavebných a sanačných činností podľa § 5 písm. j) zákona č. 179/2011 Z. z.
V rámci vykonávania tohto opatrenia subjekt hospodárskej mobilizácie, v prípade rozrušenia ......................
(uveďte podrobnosti) na území Slovenskej republiky pôsobením vonkajších síl, zabezpečí ich obnovu
v maximálnom možnom rozsahu s využitím síl a prostriedkov vlastného Havarijno-obnovovacieho systému
a kapacít ďalších subjektov hospodárskej mobilizácie, zmluvne zabezpečených v rámci vlastného krízového
plánovania. Subjekt hospodárskej mobilizácie .................. (uveďte názov nového subjektu HM) zabezpečí riadenie
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obnovy, sanácie a údržby ....................... (uveďte podrobnosti) v rámci vlastného Havarijno-obnovovacieho
systému.
3.4.1 Čas začatia vykonávania opatrenia podľa bodu 3.4 bude subjektu hospodárskej mobilizácie
....................... (uveďte názov nového subjektu HM) spresnený písomným príkazom ministerstva/ostatného
1

ústredného orgánu štátnej správy, ) v ktorom budú subjektu hospodárskej mobilizácie .................. (uveďte
názov nového subjektu HM) spresnené aj ďalšie podrobnosti ohľadne vykonávania tohto opatrenia.
3.5 opatrenie hospodárskej mobilizácie „organizácia zdravotníckeho zabezpečenia“ podľa § 5 písm. g)
zákona č. 179/2011 Z. z. V rámci vykonávania tohto opatrenia subjekt hospodárskej mobilizácie
3.5.1 poskytne rozšírený lôžkový fond pacientom o kapacite .... lôžok (doplňte počet lôžok, resp. inak vhodne
upravte text) zraneným pacientom, ktorí sú transportovaní do subjektu hospodárskej mobilizácie,
3.5.2 realizuje opatrenia na vykonanie hygienických a protiepidemických opatrení na zabezpečenie
zdravotnej starostlivosti pacientom, ktorí sú postihnutí nákazlivým ochorením.
3.5.3 Čas začatia vykonávania opatrenia podľa bodu 3.5 bude spoločnosti ................. (uveďte názov nového
1

subjektu HM) spresnený písomným príkazom ministerstva/ostatného ústredného orgánu štátnej správy. )
3.6 opatrenie hospodárskej mobilizácie „organizácia dopravného zabezpečenia“ podľa § 5 písm. h)
zákona č. 179/2011 Z. z. V rámci vykonávania tohto opatrenia subjekt hospodárskej mobilizácie
3.6.1 realizuje údržbu a obnovu rozrušených objektov a zariadení dopravnej infraštruktúry v oblasti železničnej
dopravy do pôvodného alebo požadovaného stavu.
3.6.2 Čas začatia vykonávania opatrenia podľa bodu 3.6 bude spoločnosti ................. (uveďte názov nového
subjektu

HM)

spresnený

písomným

príkazom

ministerstva/ostatného

ústredného

orgánu

štátnej

1

správy/vyššieho územného celku. )
3.7 podľa potreby pridajte ďalšie opatrenia HM alebo odoberte nepotrebné opatrenia HM, resp. podľa
vlastného uváženia upravte znenie textu.
Poznámka: Znenie výrokovej časti rozhodnutia je potrené si upraviť podľa požiadaviek a v závislosti na
rozsahu vykonávania opatrení HM. Taktiež je potrebné zvážiť, či sa subjektu HM v období krízovej situácie
spresnia požiadavky písomným príkazom alebo po nariadení opatrenia HM, v období krízovej situácie
vládou, bude subjekt HM opatrenie HM realizovať/vykonávať automaticky alebo na základe nejakej kúpnej
zmluvy.
Odôvodnenie:
Pri vydaní rozhodnutia bolo uplatnené ustanovenie § 4 a § 9 ods. 1 písm. b) prvý bod/§ 17 ods. 2
2

písm. c) prvý bod ) zákona č. 179/2011 Z. z., podľa ktorého má ministerstvo/ostatný ústredný orgán štátnej
1

správy/vyšší územný celok ) právo určiť spoločnosť ako subjekt hospodárskej mobilizácie vrátane rozsahu
vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie.
1

Ministerstvu/Ostatnému ústrednému orgánu štátnej správy/Vyššiemu územnému celku ) bol od
spoločnosti .................... (uveďte názov nového subjektu HM) doručený dňa .......... (uveďte dátum) podnet
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(list č. ................ zo dňa ...........) (uveďte číslo listu a dátum jeho zaslania) na určenie spoločnosti
..................... (uveďte názov nového subjektu HM) ako subjektu hospodárskej mobilizácie.
1

Ministerstvo/Ostatný ústredný orgán štátnej správy/Vyšší územný celok ) posúdilo/posúdil význam
určenia spoločnosti ................... (uveďte názov nového subjektu HM) ako subjektu hospodárskej mobilizácie.
Určenie menovanej spoločnosti je dôležité z hľadiska toho, že spoločnosť je schopná zabezpečiť ..................
(uveďte dôvody určenia nového subjektu HM).
Na základe vyššie uvedeného ministerstvo/ostatný ústredný orgán štátnej správy/vyšší územný
1

celok ) začalo ................. (uveďte dátum začiatku správneho konania) so spoločnosťou ................. (uveďte
názov subjektu HM) správne konanie za účelom jej určenia ako subjektu hospodárskej mobilizácie.
Do procesu správneho konania boli zaradené okrem spoločnosti ................ (uveďte názov nového
subjektu HM) aj Ministerstvo obrany SR a Správa štátnych hmotných rezerv SR, ako ďalší účastníci (môže
byť aj jeden účastník alebo viac účastníkov správneho konania a text je potrebné tomu prispôsobiť)
správneho konania. V rámci procesu správneho konania mali účastníci konania návrhy na úpravu výrokovej
časti pripravovaného rozhodnutia, ktoré boli

ministerstvom/ostatným ústredným orgánom štátnej

1

správy/vyšším územným celkom ) akceptované a zapracované do znenia výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Podľa zistenia skutkového stavu má spoločnosť ................. (uveďte názov nového subjektu HM)
prostriedky na zabezpečenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia. Počas správneho konania spoločnosť................. (uveďte názov nového
subjektu HM) nenamietala proti určeniu ako subjektu hospodárskej mobilizácie, ani proti rozsahu
vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poznámka: Znenie odôvodnenia v rozhodnutí je potrené si upraviť podľa potreby a aktuálnej situácie.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad/odvolanie na ministerstvo/ostatný ústredný orgán štátnej
1

správy/vyšší územný celok ) do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Rozklad/Odvolanie sa podáva
generálnemu tajomníkovi služobného úradu/predsedovi vyššieho územného celku. Včas podaný rozklad má
odkladný účinok. S poukázaním na ustanovenie § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z.
Správny súdny poriadok je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom, keď po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú nadobudlo právoplatnosť.
Rozhodnutia dostane:
1x názov nového subjekt HM, ktorému bolo vydané rozhodnutie
1x názov toho, kto rozhodnutie vydal
- ďalší zainteresovaný orgán, ktorého sa rozhodnutie dotýka

odtlačok
okrúhlej
pečiatky

podpis

uveďte meno a priezvisko oprávnenej osoby
uveďte funkciu oprávnenej osoby
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1

) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov v príslušnom gramatickom tvare:
- konkrétny názov príslušného ministerstva
- konkrétny názov príslušného ostatného ústredného orgánu štátnej správy
- konkrétny názov príslušného vyššieho územného celku
2
) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov:
- § 9 ods. 1 písm. b) prvý bod
(použije sa, ak rozhodnutie vydáva ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán
štátnej správy)
- § 17 ods. 2 písm. c) prvý bod (použije sa, ak rozhodnutie vydáva vyšší územný celok)
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MINISTERSTVO/OSTATNÝ ÚSTREDNÝ ORGÁN ŠTÁTNEJ SPRÁVY/VYŠŠÍ ÚZEMNÝ
CELOK1)
.................................................................................. (uveďte adresu príslušného
ministerstva/ostatného ústredného orgánu štátnej správy/vyššieho územného celku)

Číslo: ..................................

Dátum: ...................................

VZOR ma zmenu rozsahu vykonávania opatrení HM

ROZHODNUTIE

1

Ministerstvo/Ostatný ústredný orgán štátnej správy/Vyšší územný celok ) podľa § 9 ods. 1 písm. b)
2

druhý bod/§ 17 ods. 2 písm. c) druhý bod ) 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 179/2011 Z. z.“) a podľa
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

r o z h o d l o/r o z h o d o l (uveďte správny gramatický tvar slovesa)
o zmene rozsahu vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie
pre spoločnosť ........................................ (uveďte názov subjektu HM), so sídlom: ...........................
(uveďte sídlo subjektu HM), mesto: ........................ (uveďte mesto alebo obec, kde subjekt HM sídli),
IČO: ...................... (uveďte identifikačné číslo subjektu HM), ktorá bola podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvý
3

bod a § 9 ods. 1 písm. b) prvý bod/§ 17 ods. 2 písm. c) prvý bod ) zákona č. 414/2002 Z. z. v znení
neskorších predpisov (v súčasnosti zákon č. 179/2011 Z. z.) určená ako subjekt hospodárskej mobilizácie
1

rozhodnutím ministerstva/ostatného ústredného orgánu štátnej správy/vyššieho územného celoku )
č. .................. zo dňa ....................... (uveďte číslo a dátum rozhodnutia vydaného subjektu HM na jeho
určenie ako subjektu HM) na dobu neurčitú, a ktorej bol rozhodnutím č. ........................ zo dňa ......................
(uveďte číslo a dátum rozhodnutia vydaného subjektu HM na účel zmeny rozsahu vykonávania opatrení HM,
ktoré bolo vydané pred týmto rozhodnutím) zmenený rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie.
S účinnosťou od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia bude menovaná spoločnosť vykonávať
opatrenia hospodárskej mobilizácie nasledovne:
Ak subjekt nemá organizačné zložky, použite nasledovnú formuláciu:
1. Menovanej spoločnosti sa určuje v stave bezpečnosti nepretržite
Ak subjekt má aj organizačné zložky a chcete ich uviesť v rozhodnutí, použite nasledovnú formuláciu:
1. Menovanej spoločnosti a jej organizačným zložkám
1
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P. č. Názov organizačnej zložky
1.
2.
3.
sa určuje v stave bezpečnosti nepretržite vykonávať
Uveďte upravené znenie výrokovej časti pre opatrenia HM vykonávané v stave bezpečnosti.

2. Úhrada výdavkov za vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie, ktoré sa vykonávajú v stave
bezpečnosti (opatrenia hospodárskej mobilizácie: krízové plánovanie, evidencia ľudských zdrojov pre
potreby vykonávania pracovných úloh a evidencia vecných prostriedkov na účely vecného vykonávania),
bude vykonávaná v zmysle platných právnych predpisov v oblasti financovania hospodárskej mobilizácie.
Konkrétny objem výdavkov, hradených z prostriedkov štátneho rozpočtu, bude každoročne písomne
1

spresňovaný formou zmluvy medzi ministerstvom/ostatným ústredným orgánom štátnej správy ) a subjektom
hospodárskej mobilizácie úmerne vo väzbe na finančné možnosti rozpočtovej kapitoly ministerstva/ostatného
1

ústredného orgánu štátnej správy. )

3. Po vyhlásení krízového stavu sa spoločnosti ...................... (uveďte názov subjektu HM), resp. aj jej
organizačným zložkám, okrem rozsahu opatrení hospodárskej mobilizácie uvedených v bode 1 tohto
rozhodnutia, vykonávať
Uveďte upravené znenie výrokovej časti pre opatrenia HM vykonávané v krízovom stave.

4. Povinnosti, ktoré spoločnosť ..................... (uveďte názov subjektu HM) doteraz vykonávala ako subjekt
hospodárskej mobilizácie v oblasti hospodárskej mobilizácie podľa rozhodnutia č. ................... zo dňa
............... (uveďte číslo a dátum rozhodnutia vydaného subjektu HM na jeho určenie ako subjektu HM)
a rozhodnutia č. .................... zo dňa ................ (uveďte číslo a dátum rozhodnutia vydaného subjektu HM
na účel zmeny rozsahu vykonávania opatrení HM, ktoré bolo vydané pred týmto rozhodnutím) sa nahrádzajú
povinnosťami uvedenými v tomto rozhodnutí.

Odôvodnenie:
Pri vydaní rozhodnutia bolo uplatnené ustanovenie § 4 a § 9 ods. 1 písm. b) druhý bod/§ 17 ods. 2
2

písm. c) druhý bod ) zákona č. 179/2011 Z. z., podľa ktorého má ministerstvo/ostatný ústredný orgán štátnej
1

správy/vyšší územný celok ) právo zmeniť určeným subjektom hospodárskej mobilizácie rozsah vykonávania
opatrení hospodárskej mobilizácie.
Spoločnosť ........................ (uveďte názov subjektu HM) bola zaradená do systému hospodárskej
mobilizácie rozhodnutím ministerstva/ostatného ústredného orgánu štátnej správy/vyššieho územného
1

celku ) č. ....................... zo dňa ...................... (uveďte číslo a dátum rozhodnutia vydaného subjektu HM na
jeho určenie ako subjektu HM) na dobu neurčitú. Rozhodnutím ministerstva/ostatného ústredného orgánu
2
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1

štátnej správy/vyššieho územného celku ) č. ............................. zo dňa ...................... (uveďte číslo a dátum
rozhodnutia vydaného subjektu HM na účel zmeny rozsahu vykonávania opatrení HM, ktoré bolo vydané
pred týmto rozhodnutím) je bol zmenený rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie.
1

Ministerstvo/Ostatný ústredný orgán štátnej správy/Vyšší územný celok ) posúdilo/posúdil znenie
výrokovej časti platného rozhodnutia a dospelo k rozhodnutiu upraviť spoločnosti ...............................
(uveďte názov subjektu HM) rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, stanovených naposledy
v rozhodnutí č. .......................... (uveďte číslo a dátum rozhodnutia vydaného subjektu HM na účel zmeny
rozsahu vykonávania opatrení HM, ktoré bolo vydané pred týmto rozhodnutím), z dôvodu potreby úpravy
rozsahu vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie.
Na základe vyššie uvedeného ministerstvo/ostatný ústredný orgán štátnej správy/vyšší územný
1

celok ) začalo ................. (uveďte dátum začiatku správneho konania) so spoločnosťou ..............................
(uveďte názov subjektu HM) správne konanie za účelom zmeny rozsahu vykonávania opatrení hospodárskej
mobilizácie.
Do procesu správneho konania boli zaradené okrem spoločnosti ....................... (uveďte názov
subjektu HM) aj Ministerstvo obrany SR, Správa štátnych hmotných rezerv SR, spoločnosť ................., ako
ďalší účastníci (môže byť aj jeden účastník alebo viac účastníkov správneho konania a text je potrebné tomu
prispôsobiť) správneho konania. V rámci procesu správneho konania mali účastníci konania návrhy na
úpravu výrokovej časti pripravovaného rozhodnutia, ktoré boli ministerstvom/ostatným ústredným orgánom
1

štátnej správy/vyšším územným celkom ) akceptované a zapracované do znenia výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
alebo využite text:
Spoločnosť ............ neposlala v stanovenom termíne žiadne stanovisko k predloženému návrhu výrokovej
časti pripravovaného rozhodnutia, čo je zo strany ministerstva/ostatného ústredného orgánu štátnej
1

správy/vyššieho územného celku ) považované za súhlasné stanovisko so znením návrhu výrokovej časti
pripravovaného rozhodnutia.
alebo využite text:
Spoločnosť ................... nemala k predloženému návrhu výrokovej časti pripravovaného rozhodnutia žiadne
pripomienky.
Poznámka: Znenie odôvodnenia v rozhodnutí je potrené si upraviť podľa potreby a aktuálnej situácie.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad/odvolanie na ministerstvo/ostatný ústredný orgán štátnej
1

správy/vyšší územný celok ) do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Rozklad/Odvolanie sa podáva
generálnemu tajomníkovi služobného úradu/predsedovi vyššieho územného celku. Včas podaný rozklad má
odkladný účinok. S poukázaním na ustanovenie § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny
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súdny poriadok, je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom, keď po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú nadobudlo právoplatnosť.

Písomné vyhotovenie rozhodnutia dostane:
1x názov subjekt HM, ktorému bolo vydané rozhodnutie
1x názov toho, kto rozhodnutie vydal
- ďalší zainteresovaný orgán, ktorého sa rozhodnutie dotýka

odtlačok
okrúhlej
pečiatky

podpis

uveďte meno a priezvisko oprávnenej osoby
uveďte funkciu oprávnenej osoby

1

) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov v príslušnom gramatickom tvare:
- konkrétny názov príslušného ministerstva
- konkrétny názov príslušného ostatného ústredného orgánu štátnej správy
- konkrétny názov príslušného vyššieho územného celku
2
) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov:
- § 9 ods. 1 písm. b) druhý bod (použije sa, ak rozhodnutie vydáva ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán
štátnej správy)
- § 17 ods. 2 písm. c) druhý bod (použije sa, ak rozhodnutie vydáva vyšší územný celok)
3
) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov:
- § 9 ods. 1 písm. b) prvý bod
(použije sa, ak rozhodnutie vydáva ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán
štátnej správy)
- § 17 ods. 2 písm. c) prvý bod (použije sa, ak rozhodnutie vydáva vyšší územný celok)
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MINISTERSTVO/OSTATNÝ ÚSTREDNÝ ORGÁN ŠTÁTNEJ SPRÁVY/VYŠŠÍ ÚZEMNÝ
CELOK1)
.................................................................................. (uveďte adresu príslušného
ministerstva/ostatného ústredného orgánu štátnej správy/vyššieho územného celku)

Číslo: ..................................

Dátum: ...................................

VZOR na zrušenie subjektu HM

ROZHODNUTIE

1

Ministerstvo/Ostatný ústredný orgán štátnej správy/Vyšší územný celok ) podľa § 9 ods. 1 písm. b)
2

tretí bod/§ 17 ods. 2 písm. c) tretí bod ) 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 179/2011 Z. z.“) a podľa
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

r o z h o d l o/r o z h o d o l, (uveďte správny gramatický tvar slovesa)
že

spoločnosť

........................................

(uveďte

názov

rušeného

subjektu

HM),

so

sídlom:

........................... (uveďte sídlo rušeného subjektu HM), mesto: ........................ (uveďte mesto alebo
obec, kde rušený subjekt HM sídli), IČO: ........... (uveďte identifikačné číslo rušeného subjektu HM),
ktorá bola rozhodnutím ministerstva/ostatného ústredného orgánu štátnej správy/vyššieho územného
1

celoku ) č. ............... zo dňa ................. (uveďte číslo a dátum rozhodnutia vydaného rušenému subjektu HM
na jeho určenie ako subjektu HM) určená podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvý bod a § 9 ods. 1 písm. b) prvý
3

bod/§ 17 ods. 2 písm. c) prvý bod ) zákona č. 414/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (v súčasnosti
platný zákon č. 179/2011 Z. z.) ako subjekt hospodárskej mobilizácie, a ktorej bol rozhodnutím
1

ministerstva/ostatného ústredného orgánu štátnej správy/vyššieho územného celoku ) rozhodnutím
č. ................. zo dňa ................ (uveďte číslo a dátum rozhodnutia vydaného rušenému subjektu HM na účel
zmeny rozsahu vykonávania opatrení HM, ktoré bolo vydané pred týmto rozhodnutím) zmenený rozsah
vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, nebude od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia/s účinnosťou od 01. 06. 2018 (uveďte potrebný text) naďalej určená ako subjekt
hospodárskej mobilizácie a nebude ani vykonávať opatrenia hospodárskej mobilizácie stanové jej
v menovanom rozhodnutí/menovaných rozhodnutiach/v rozhodnutí č. .................... (uveďte vhodný text).
Súčasne sa rušia všetky povinnosti stanovené ministerstvom/ostatným ústredným orgánom štátnej
1

správy/vyšším územným celkom ) v rámci rozhodnutia č. ............ zo dňa ................. (uveďte číslo a dátum
rozhodnutia vydaného rušenému subjektu HM na jeho určenie ako subjektu HM) a č. ................ zo dňa
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................ (uveďte číslo a dátum rozhodnutia vydaného rušenému subjektu HM na účel zmeny rozsahu
vykonávania opatrení HM, ktoré bolo vydané pred týmto rozhodnutím).
Spoločnosť ......................... (uveďte názov rušeného subjektu HM) upovedomí všetkých svojich
doterajších odberateľov a dodávateľov, ktorí sú subjektmi hospodárskej mobilizácie, že spoločnosť bola
vyradená zo systému hospodárskej mobilizácie a od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia/od
01. 06. 2018 (uveďte vhodný text) neplní ďalej úlohy v oblasti hospodárskej mobilizácie.
Spoločnosti ............................ (uveďte názov rušeného subjektu HM) sa nebudú od nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia/od 01. 06. 2018 (uveďte vhodný text) uhrádzať žiadne výdavky za
vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie.
Spoločnosť

............................

(uveďte

názov

rušeného

subjektu

HM)

vysporiada

1

s ministerstvom/ostatným ústredným orgánom štátnej správy ) majetok štátu určený na účely hospodárskej
1

mobilizácie, ktorý prevzala spoločnosť od ministerstva/ostatného ústredného orgánu štátnej správy ) do
užívania na základe zmluvy o výpožičke alebo iného dokladu o prevzatí majetku do užívania. U spoločnosti
................................. (uveďte názov rušeného subjektu HM) je to USB token výr. č. ........ (uveďte výrobné
číslo USB tokenu), ktorý bol zapožičaný ................................ (uveďte meno a priezvisko osoby) na základe
„Protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku HM (USB token)“ reg. č. .................. (uveďte registračné číslo
1

dokumentu) a tento je potrebné vrátiť ministerstvu/ostatnému ústrednému orgánu štátnej správy ) ako
poistenú zásielku alebo doručiť osobne.
Spoločnosť ........................ (uveďte názov rušeného subjektu HM) je povinná v súlade s § 18 zákona
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 v znení neskorších predpisov dokončiť v spolupráci so Správou
štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky a ................................ (uveďte názov príslušného ústredného
orgánu) aj vyčlenenie zásob mobilizačných rezerv.
Poznámka: Znenie výrokovej časti rozhodnutia je potrené si upraviť podľa potreby.

Odôvodnenie:
Pri vydaní rozhodnutia bolo uplatnené ustanovenie § 4 a § 9 ods. 1 písm. b) tretí bod/§ 17 ods. 2
2

písm. c) tretí bod ) zákona č. 179/2011 Z. z., podľa ktorého má ministerstvo/ostatný ústredný orgán štátnej
1

správy/vyšší územný celok ) právo zrušiť určené subjekty hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti,
vrátane vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie.
Spoločnosť ........................ (uveďte názov rušeného subjektu HM) bola zaradená do systému
hospodárskej mobilizácie rozhodnutím ministerstva/ostatného ústredného orgánu štátnej správy/vyššieho
1

územného celku ) č. ....................... zo dňa ............... (uveďte číslo a dátum rozhodnutia vydaného rušenému
subjektu HM na jeho určenie za subjekt HM) ako subjekt hospodárskej mobilizácie. Rozhodnutím
1

ministerstva/ostatného ústredného orgánu štátnej správy/vyššieho územného celku ) č. .......................... zo
dňa .................... (uveďte číslo a dátum rozhodnutia vydaného rušenému subjektu HM na účel zmeny
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rozsahu vykonávania opatrení HM, ktoré bolo vydané pred týmto rozhodnutím) jej bol zmenený rozsah
vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie.
1

Ministerstvu/Ostatnému ústrednému orgánu štátnej správy/Vyššiemu územnému celku ) bola od
spoločnosti .................... (uveďte názov rušeného subjektu HM) doručená dňa .................... žiadosť (list
č. .................. zo dňa .....................) o zrušenie ako subjektu hospodárskej mobilizácie. Po zvážení
následkov vyradenia menovanej spoločnosti zo systému hospodárskej mobilizácie sa ministerstvo/ostatný
1

ústredný orgán štátnej správy/vyšší územný celok ) rozhodlo/rozhodol žiadosti vyhovieť.
Na základe vyššie uvedených skutočností ministerstvo/ostatný ústredný orgán štátnej správy/vyšší
1

územný celok ) začalo so spoločnosťou .......................... (uveďte názov rušeného subjektu HM) správne
konanie za účelom jej vyradenia zo systému hospodárskej mobilizácie, t.j. zrušenia ako subjektu
hospodárskej mobilizácie a zrušenia vykonávania úloh stanovených spoločnosti v rozhodnutí č ...................
a č. ................... (uveďte čísla pred tým vydaných rozhodnutí).
Do procesu správneho konania boli zaradené okrem spoločnosti ...................... (uveďte názov
rušeného subjektu HM) aj Ministerstvo obrany SR a Správa štátnych hmotných rezerv SR, ako ďalší
účastníci (môže byť aj jeden účastník alebo viac účastníkov správneho konania a text je potrebné tomu
prispôsobiť) správneho konania. Účastníci konania v rámci správneho konania súhlasili so znením
zaslaného návrhu výrokovej časti rozhodnutia.
Poznámka: Znenie odôvodnenia v rozhodnutí je potrené si upraviť podľa potreby a aktuálnej situácie.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad/odvolanie na ministerstvo/ostatný ústredný orgán štátnej
1

správy/vyšší územný celok ) do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Rozklad/Odvolanie sa podáva
generálnemu tajomníkovi služobného úradu/predsedovi vyššieho územného celku. Včas podaný rozklad má
odkladný účinok. S poukázaním na ustanovenie § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny
súdny poriadok, je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom, keď po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú nadobudlo právoplatnosť.

Písomné vyhotovenie rozhodnutia dostane:
1x názov rušeného subjektu HM, ktorému bolo vydané rozhodnutie
1x názov toho, kto rozhodnutie vydal
- ďalší zainteresovaný orgán, ktorého sa rozhodnutie dotýka

odtlačok
okrúhlej
pečiatky

podpis

uveďte meno a priezvisko oprávnenej osoby
uveďte funkciu oprávnenej osoby
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1

) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov v príslušnom gramatickom tvare:
- konkrétny názov príslušného ministerstva
- konkrétny názov príslušného ostatného ústredného orgánu štátnej správy
- konkrétny názov príslušného vyššieho územného celku
2
) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov:
- § 9 ods. 1 písm. b) tretí bod
(použije sa, ak rozhodnutie vydáva ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán
štátnej správy)
- § 17 ods. 2 písm. c) tretí bod (použije sa, ak rozhodnutie vydáva vyšší územný celok)
3
) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov:
- § 9 ods. 1 písm. b) prvý bod
(použije sa, ak rozhodnutie vydáva ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán
štátnej správy)
- § 17 ods. 2 písm. c) prvý bod (použije sa, ak rozhodnutie vydáva vyšší územný celok)
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MINISTERSTVO/OSTATNÝ ÚSTREDNÝ ORGÁN ŠTÁTNEJ SPRÁVY/VYŠŠÍ ÚZEMNÝ
CELOK1)
.................................................................................. (uveďte adresu príslušného
ministerstva/ostatného ústredného orgánu štátnej správy/vyššieho územného celku)

Číslo: ..................................

Dátum: ...................................

VZOR

ROZHODNUTIE
o zastavení konania
1

Ministerstvo/Ostatný ústredný orgán štátnej správy/Vyšší územný celok ) v súlade s § 9 ods. 1 písm. b)
2

prvý bod /§ 17 ods. 2 písm. c) prvý bod ) 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 179/2011 Z. z.“) a podľa § 30
ods. 1 písm. a) (podľa reálnej situácie uveďte písmeno podľa § 30 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.) zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

zastavuje
správne konanie so spoločnosťou ....................... (uveďte názov subjektu HM), so sídlom: ...........................
(uveďte sídlo subjektu HM), mesto: ..................... (uveďte mesto alebo obec, kde subjekt HM sídli),
IČO: .............. (uveďte identifikačné číslo subjektu HM), ktoré bolo začaté v súlade s § 9 ods. 1 písm. b)
2

prvý bod/§ 17 ods. 2 písm. c) prvý bod ) zákona č. 179/2011 Z. z. na podnet spoločnosti, za účelom jej
určenia ako subjektu hospodárskej mobilizácie (uveďte text podľa reálnej situácie).

Odôvodnenie:
2

Podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvý bod/§ 17 ods. 2 písm. c) prvý bod ) zákona č. 179/2011 Z. z.
1

ministerstvo/ostatný ústredný orgán štátnej správy/vyšší územný celok ) určuje spoločnosti vo svojej
pôsobnosti ako subjekty hospodárskej mobilizácie.
Dôvodom začatia správneho konania bolo, že spoločnosť ........................ (uveďte názov subjektu HM)
podala listom č. ............ dňa ........... na ministerstvo/ostatný ústredný orgán štátnej správy/vyšší územný
1

celok ) požiadavku na určenie ako subjektu hospodárskej mobilizácie za účelom zabezpečenia
............................ (spresnite požiadavku). Na základe tohto podnetu začalo ministerstvo/ostatný ústredný
1

orgán štátnej správy/vyšší územný celok ) so spoločnosťou ........................ (uveďte názov subjektu HM)
2

správne konanie v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) prvý bod/§ 17 ods. 2 písm. c) prvý bod ) zákona
č. 179/2011 Z. z. za účelom jej určenia ako subjektu hospodárskej mobilizácie.

1
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Účastníkom správneho konania boli okrem spoločnosti ..................... (uveďte názov subjektu HM) aj
Ministerstvo obrany SR, Správa štátnych hmotných rezerv SR, spoločnosť ................., ako ďalší účastníci
(môže byť aj jeden účastník alebo viac účastníkov správneho konania a text je potrebné tomu prispôsobiť)
správneho konania.
V rámci správneho konania Ministerstvo obrany SR, Správa štátnych hmotných rezerv SR, spoločnosť
................. vo svojom písomnom stanovisku uviedli, že nemajú a ani neplánujú v dohľadnej dobe uzatvoriť
so spoločnosťou ........................ (uveďte názov subjektu HM) zmluvný vzťah. Vzhľadom na tieto stanoviská
1

sa ministerstvo/ostatný ústredný orgán štátnej správy/vyšší územný celok ) rozhodlo/rozhodol zastaviť
správne konanie podľa § 30 ods. 1 písm. a) (podľa reálnej situácie uveďte písmeno podľa § 30 ods. 1
zákona č. 71/1967 Zb.) zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov so spoločnosťou ......................
(uveďte názov subjektu HM), nakoľko v súčasnosti nie je dôvod určiť spoločnosť ako subjekt hospodárskej
mobilizácie, keď nezabezpečuje potreby pre žiaden subjekt hospodárskej mobilizácie.
Spoločnosť ..................... (uveďte názov subjektu HM) bude evidovaná ako vytypovaný subjekt.
V prípade krízovej situácie, a potreby zo strany niektorého zo subjektov hospodárskej mobilizácie, bude
spoločnosti vydaný písomný príkaz generálneho tajomníka služobného úradu/predsedu vyššieho územného
celku na jej určenie ako subjektu hospodárskej mobilizácie a na vykonávanie konkrétneho nariadeného
2

opatrenia hospodárskej mobilizácie v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) prvý bod/§ 17 ods. 2 písm. c) prvý bod )
zákona č. 179/2011 Z. z., resp. platného znenia zákona o hospodárskej mobilizácii.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podľa § 30 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov podať rozklad/sa odvolať na ministerstvo/ostatný ústredný orgán štátnej
1

správy/vyšší územný celok. )
Poznámka: Znenie výrokovej časti, odôvodnenia a poučenia v rozhodnutí o zastavení konania je potrené si
upraviť podľa potreby.
Písomné vyhotovenie rozhodnutia dostane:
1x názov subjektu HM, ktorému bolo vydané rozhodnutie
1x názov toho, kto rozhodnutie vydal
- ďalší zainteresovaný orgán, ktorého sa rozhodnutie dotýka
odtlačok
okrúhlej
pečiatky
podpis

uveďte meno a priezvisko oprávnenej osoby
uveďte funkciu oprávnenej osoby
1

) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov v príslušnom gramatickom tvare:
- konkrétny názov príslušného ministerstva
- konkrétny názov príslušného ostatného ústredného orgánu štátnej správy
- konkrétny názov príslušného vyššieho územného celku
2
) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov:
- § 9 ods. 1 písm. b) (použije sa, ak rozhodnutie vydáva ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej
správy)
- § 17 ods. 2 písm. c) (použije sa, ak rozhodnutie vydáva vyšší územný celok)
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MINISTERSTVO/OSTATNÝ ÚSTREDNÝ ORGÁN ŠTÁTNEJ SPRÁVY/VYŠŠÍ ÚZEMNÝ
CELOK1)
.................................................................................. (uveďte adresu príslušného
ministerstva/ostatného ústredného orgánu štátnej správy/vyššieho územného celku)

Číslo: ..................................

Dátum: ...................................

VZOR

ROZHODNUTIE
o prerušení konania
1

Ministerstvo/Ostatný ústredný orgán štátnej správy/Vyšší územný celok ) v súlade s § 9 ods. 1
2

písm. b) /§ 17 ods. 2 písm. c) ) 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 179/2011 Z. z.“) a podľa § 29 ods. 2
(podľa reálnej situácie uveďte príslušný odsek podľa § 29 zákona č. 71/1967 Zb.) zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

prerušuje
správne konanie so spoločnosťou ....................... (uveďte názov subjektu HM), so sídlom: ...........................
(uveďte sídlo subjektu HM), mesto: ..................... (uveďte mesto alebo obec, kde subjekt HM sídli),
IČO: .............. (uveďte identifikačné číslo subjektu HM), ktoré bolo začaté v súlade s § 9 ods. 1 písm. b)
3

tretí bod/§ 17 ods. 2 písm. c) tretí bod ) zákona č. 179/2011 Z. z. na podnet spoločnosti, za účelom jej
zrušenia ako subjektu hospodárskej mobilizácie (uveďte text podľa reálnej situácie).
Spoločnosť bola rozhodnutím ministerstva/ostatný ústredného orgánu štátnej správy/vyššieho územného
1

celku ) č. ............................. zo dňa ................ (uveďte číslo a dátum rozhodnutia vydaného subjektu HM na
jeho určenie ako subjektu HM) určená podľa § 4 ods. 1 písm. d) a § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 414/2002 Z. z.
(súčasne platný zákon č. 179/2011 Z. z.) ako subjekt hospodárskej mobilizácie, a ktorej bol rozhodnutím
1

ministerstva/ostatný ústredného orgánu štátnej správy/vyššieho územného celku ) č. ........................ zo dňa
................ (uveďte číslo a dátum rozhodnutia vydaného rušenému subjektu HM na účel zmeny rozsahu
vykonávania opatrení HM, ktoré bolo vydané pred týmto rozhodnutím) zmenený rozsah vykonávania
opatrení hospodárskej mobilizácie, vo veci zrušenia spoločnosti ..................... (uveďte text podľa reálnej
situácie a názov subjektu HM) ako subjektu hospodárskej mobilizácie sa prerušuje najviac na dobu 30 dní
od doručenia tohto rozhodnutia účastníkovi správneho konania. Následne konanie pokračuje, pričom
1

ministerstvo/ostatný ústredný orgán štátnej správy/vyšší územný celok ) bude očakávať zaslanie
.................................... (uveďte, napr. čo má subjekt poskytnúť). Je potrebné, aby účastník konania –
spoločnosť ..................... (uveďte názov subjektu HM) vzala svoj návrh na začatie konania späť podľa § 30
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ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
zaslaním písomného podania na zastavenie konania. Ak sa tak nestane do 18. októbra 2018
1

ministerstvo/ostatný ústredný orgán štátnej správy/vyšší územný celok ) bude považovať uzatvorenie zmluvy
............................ za neuskutočniteľné a bude pripravovať rozhodnutie na zrušenie spoločnosti .....................
(uveďte text podľa reálnej situácie a názov subjektu HM) ako subjektu hospodárskej mobilizácie.
Odôvodnenie:
Spoločnosť ..................... (uveďte názov subjektu HM) (list č. ............ zo dňa .............), podala podnet na
jej zrušenie ako subjektu hospodárskej mobilizácie. Ministerstvo obrany SR (ďalej len „MO SR“) malo so
spoločnosťou ..................... (uveďte názov subjektu HM) uzatvorenú zmluvu o uchovaní výrobných schopností
č. ................., ktorú ale neobnovilo. Ako dôvod zrušenia spoločnosť vo svojom podnete uviedla, že požiadavky
ozbrojených síl SR na uchovanie výrobných schopností neboli do dnešného dňa obnovené a spoločnosť
..................... (uveďte názov subjektu HM) už nie je schopná a ochotná znášať náklady na uchovanie výrobných
schopností z vlastných zdrojov.
1

Na základe zaslaného podnetu ministerstvo/ostatný ústredný orgán štátnej správy/vyšší územný celok )
začalo so spoločnosťou ..................... (uveďte názov subjektu HM) koncom mesiaca ............. 2018 správne
konanie za účelom jej zrušenia ako subjektu hospodárskej mobilizácie.
Ďalším účastníkom správneho konania okrem spoločnosti ..................... (uveďte názov subjektu HM) je
MO SR a Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „SŠHR SR“).
V priebehu správneho konania SŠHR SR ani spoločnosť ..................... (uveďte názov subjektu HM)
v rámci svojho stanoviska nenamietali voči zrušeniu spoločnosti ..................... (uveďte názov subjektu HM) ako
subjektu hospodárskej mobilizácie.
MO SR v rámci svojho stanoviska požiadalo o prerušenie konania nakoľko so spoločnosťou .....................
(uveďte názov subjektu HM) viedlo dňa 17. 08. 2018 rokovanie, kde bolo dohodnuté, že MO SR so
spoločnosťou ..................... (uveďte názov subjektu HM) uzatvorí novú zmluvu o uchovaní výrobných
schopností a spoločnosť ..................... (uveďte názov subjektu HM) potom stiahne žiadosť o zrušenie ako
subjektu hospodárskej mobilizácie. Nakoľko nestíhajú túto zmluvu uzatvoriť so spoločnosťou .....................
(uveďte názov subjektu HM) včas v rámci termínov správneho konania, tak požiadali o prerušenie konania.
1

Ministerstvo/Ostatný ústredný orgán štátnej správy/Vyšší územný celok ) súhlasí s prerušením
konania so spoločnosťou ..................... (uveďte názov subjektu HM) na dobu najdlhšie 30 dní od doručenia
tohto rozhodnutia účastníkovi konania. Nové stanovisko k zrušeniu alebo ponechaniu spoločnosti
..................... (uveďte názov subjektu HM) ako subjektu hospodárskej mobilizácie by malo byť poskytnuté zo
strany MO SR aj spoločnosti ..................... (uveďte názov subjektu HM) písomne ministerstvu/ostatnému
1

ústrednému orgánu štátnej správy/vyšší územný celok ) najlepšie v rámci 25 dní od času doručenia tohto
rozhodnutia o prerušení konania účastníkovi konania, aj s kópiou podpísanej novej zmluvy o uchovaní
výrobných schopností alebo najneskôr do 18. októbra 2018, aby ministerstvo/ostatný ústredný orgán štátnej
1

správy/vyšší územný celok ) stihlo/stihol urobiť ešte ďalšie úkony k vydaniu rozhodnutia o zastavení konania
alebo rozhodnutia o zrušení spoločnosti ..................... (uveďte názov subjektu HM) ako subjektu
hospodárskej mobilizácie.
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Pri vydaní tohto rozhodnutia bolo uplatnené ustanovenie § 29 ods. 2 (podľa reálnej situácie uveďte
príslušný odsek podľa § 29 zákona č. 71/1967 Zb.) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podľa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov podať rozklad/sa odvolať na ministerstvo/ostatný ústredný orgán štátnej
1

správy/vyšší územný celok. )
Poznámka: Znenie výrokovej časti, odôvodnenia a poučenia v rozhodnutí o prerušení konania je potrené si
upraviť podľa potreby.
Písomné vyhotovenie rozhodnutia dostane:
1x názov subjektu HM, ktorému bolo vydané rozhodnutie
1x názov toho, kto rozhodnutie vydal
- ďalší zainteresovaný orgán, ktorého sa rozhodnutie dotýka

odtlačok
okrúhlej
pečiatky

podpis

uveďte meno a priezvisko oprávnenej osoby
uveďte funkciu oprávnenej osoby
1

) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov v príslušnom gramatickom tvare:
- konkrétny názov príslušného ministerstva
- konkrétny názov príslušného ostatného ústredného orgánu štátnej správy
- konkrétny názov príslušného vyššieho územného celku
2
) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov:
- § 9 ods. 1 písm. b) (použije sa, ak rozhodnutie vydáva ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej
správy)
- § 17 ods. 2 písm. c) (použije sa, ak rozhodnutie vydáva vyšší územný celok)
3
) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov:
- § 9 ods. 1 písm. b) tretí bod
(použije sa, ak rozhodnutie vydáva ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán
štátnej správy)
- § 17 ods. 2 písm. c) tretí bod
(použije sa, ak rozhodnutie vydáva vyšší územný celok)
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VZOR
šablóna rozhodnutia na zriadenie VOO spracovaná v ŠAP JIS HM

Okresný úrad Banská Bystrica
Kollárova 8, 917 77 Banská Bystrica
Číslo:

Banská Bystrica 31. 03. 2017

37/2017 - 1

ROZH ODNU TIE
Okresný úrad Banská Bystrica (ďalej len „okresný úrad“) podľa § 16 ods. 1 písm. b) 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 179/2011 Z. z.“) a podľa zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

r o z h o d o l,
že subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 179/2011 Z. z.:

obec Biely Kostol
so sídlom: Pionierske námestie 18, 919 34 Biely Kostol, IČO: 31871461
(ďalej len „subjekt hospodárskej mobilizácie“),
ktorý v súlade s § 7 ods. 2 písm. b) a § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. vykonáva
opatrenie hospodárskej mobilizácie „zriaďovanie výdajní odberných oprávnení“ podľa § 5
písm. f) zákona č. 179/2011 Z. z., v rámci vykonávania tohto opatrenia hospodárskej mobilizácie
zriadi

VÝDAJŇU ODBERNÝCH OPRÁVNENÍ (ďalej len “VOO”)
kód VOO: OKUTT-55555/001
so sídlom: Hraničné námestie 5, 919 34 Biely Kostol.
Činnosť VOO, ako aj jej materiálne zabezpečenie, bude riešené až v období krízovej situácie po
vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu alebo vypovedaní vojny podľa
ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného
stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a nariadení opatrenia hospodárskej
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mobilizácie podľa § 5 písm. e) zákona č. 179/2011 Z. z. a vyhlásení mimoriadnych regulačných
opatrení okresným úradom v sídle kraja na účel výdaja odberných oprávnení.
Personálne obsadenie VOO a prepojenie VOO s určenou predajňou je subjekt hospodárskej
mobilizácie povinný riešiť už v stave bezpečnosti zapracovaním údajov do špecifického
aplikačného programu Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie (ďalej len
„JIS HM“)1) a prípravou dokumentácie pre potreby VOO alebo fyzických osôb, ktoré si prevezmú
odberné oprávnenia. V období krízovej situácie, po vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení,
vydá okresný úrad fyzickým osobám určeným do VOO, ktoré sú zapracované v špecifickom
aplikačnom programe JIS HM, príkaz na pracovnú povinnosť, ak nie sú zamestnancami subjektu
hospodárskej mobilizácie.
Subjekt hospodárskej mobilizácie je povinný po vyhlásení mimoriadnych regulačných
opatrení zabezpečiť odvoz odberných oprávnení z okresného úradu. Ak subjekt hospodárskej
mobilizácie nebude mať vecné prostriedky na odvoz odberných oprávnení z okresného úradu je
povinný požiadať okresný úrad o spoluprácu pri zabezpečení ich odvozu.
Povinnosti, ktoré boli určené v rozhodnutí č. 23919/2014-2000-39262 zo dňa 15. 08. 2014, sa
nahrádzajú povinnosťami uvedenými v tomto rozhodnutí.
Odôvodnenie:
Pri vydaní rozhodnutia bolo uplatnené ustanovenie § 16 ods. 1 písm. b) zákona
č. 179/2011 Z. z., podľa ktorého má okresný úrad právo vydať subjektu hospodárskej mobilizácie
rozhodnutie vo veci zriadenia VOO. Podrobnosti k zriadeniu VOO boli zapracované subjektom
hospodárskej mobilizácie prostredníctvom špecifického aplikačného programu JIS HM.
Do procesu správneho konania neboli zaradené okrem subjektu hospodárskej mobilizácie iné
spoločnosti alebo iné subjekty hospodárskej mobilizácie ako ďalší účastníci správneho konania. Pri
vydaní rozhodnutia na zriadenie VOO okresný úrad vychádzal z informácií spracovaných
subjektom hospodárskej mobilizácie v rámci špecifického aplikačného programu JIS HM.
Okresný úrad doplní textovú informáciu k priebehu správneho konania. Ak v poli nič
nevyplní, tak pole nebude vložené do šablóny.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky v súlade s § 10 písm. f) prvý bod zákona č. 179/2011 Z. z. do 15 dní od doručenia
rozhodnutia. Odvolanie sa podáva ministrovi Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Včas
podané odvolanie má odkladný účinok. S poukázaním na ustanovenie § 47 ods. 4 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a v súlade
s § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov je
toto rozhodnutie preskúmateľné súdom, keď po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré
sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť.
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) v súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov
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Príloha č. 6
k Metodickému usmerneniu MH SR reg. č. 11827/2019-1020-07996
Rozhodnutie číslo: 37/2017 – 1 dostane:
1.
2.

obec Biely Kostol
okresný úrad – odbor krízového riadenia
odtlačok
okrúhlej
pečiatky

Ing. Pál Keszegh
vedúci
odbor krízového riadenia
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Príloha č. 7
k Metodickému usmerneniu MH SR reg. č. 11827/2019-1020-07996

VZOR
šablóna rozhodnutia na zriadenie VOO spracovaná v ŠAP JIS HM

Okresný úrad Banská Bystrica
Kollárova 8, 917 77 Banská Bystrica

Číslo:

Banská Bystrica 31. 03. 2018

37/2018 - 2

ROZH ODNU TIE
Okresný úrad Banská Bystrica (ďalej len „okresný úrad“) podľa § 16 ods. 1 písm. b) 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 179/2011 Z. z.“) a podľa zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

r o z h o d o l,
že subjektu hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 179/2011 Z. z.:

obec Biely Kostol
so sídlom: Pionierske námestie 18, 919 34 Biely Kostol, IČO: 31871461
(ďalej len „subjekt hospodárskej mobilizácie“),
ktorý v súlade s § 7 ods. 2 písm. b) a § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. vykonáva
opatrenie hospodárskej mobilizácie „zriaďovanie výdajní odberných oprávnení“ podľa § 5
písm. f) zákona č. 179/2011 Z. z., sa od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia
ruší
povinnosť zriadiť

VÝDAJŇU ODBERNÝCH OPRÁVNENÍ (ďalej len “VOO”)
kód VOO: OKUTT-55555/001
so sídlom: Hraničné námestie 5, 919 34 Biely Kostol.
Súčasne sa rušia všetky povinnosti, ktoré boli stanovené v rozhodnutí č. 37/2017 - 1 zo dňa
31. 03. 2017.
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Príloha č. 7
k Metodickému usmerneniu MH SR reg. č. 11827/2019-1020-07996
Odôvodnenie:
Pri vydaní rozhodnutia bolo implicitne uplatnené ustanovenie § 16 ods. 1 písm. b) zákona
č. 179/2011 Z. z., podľa ktorého má okresný úrad právo vydať subjektu hospodárskej mobilizácie,
aj keď to v § 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. nie je explicitne uvedené, aj rozhodnutie
na zrušenie zriadenia VOO, ktorú pred tým okresný úrad požadoval zriadiť rozhodnutím
č. 37/2017 - 1 zo dňa 31. 03. 2017. Vo väzbe na túto právomoc môže aj zrušiť zriadenú VOO.
Podrobnosti k zrušeniu VOO boli zapracované subjektom hospodárskej mobilizácie
prostredníctvom špecifického aplikačného programu Jednotného informačného systému
hospodárskej mobilizácie (ďalej len „JIS HM“).
Do procesu správneho konania neboli zaradené okrem subjektu hospodárskej mobilizácie iné
spoločnosti alebo iné subjekty hospodárskej mobilizácie ako ďalší účastníci správneho konania. Pri
vydaní rozhodnutia na zrušenie VOO okresný úrad vychádzal z informácií spracovaných subjektom
hospodárskej mobilizácie v rámci špecifického aplikačného programu JIS HM.
Okresný úrad doplní textovú informáciu k priebehu správneho konania. Ak v poli nič
nevyplní, tak pole nebude vložené do šablóny.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky v súlade s § 10 písm. f) prvý bod zákona č. 179/2011 Z. z. do 15 dní od doručenia
rozhodnutia. Odvolanie sa podáva ministrovi Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Včas
podané odvolanie má odkladný účinok. S poukázaním na ustanovenie § 47 ods. 4 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a v súlade
s § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov je
toto rozhodnutie preskúmateľné súdom, keď po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré
sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť.
Rozhodnutie číslo: 37/2018 – 2 dostane:
1.
2.

obec Biely Kostol
okresný úrad – odbor krízového riadenia
odtlačok
okrúhlej
pečiatky

Ing. Pál Keszegh
vedúci
odbor krízového riadenia
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