
Štatút  

Centrálneho krízového fondu                                              
regionálnej a  miestnej samosprávy trnavského kraja  

zo dňa:  26.06 .2019  schválený Radou fondu uznesením č .  98 /2019   

      Štatút Centrálneho krízového fondu upravuje podrobnosti o organizácii, činnosti fondu 
a podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na odstraňovanie následkov živelných 
pohrôm, havárií a mimoriadnych udalostí na objektoch infraštruktúry miest a obcí Trnavského 
samosprávneho kraja nachádzajúcich sa na území Trnavského samosprávneho kraja 
a realizáciu preventívnych opatrení na ich predchádzanie. 

Čl. I. 
Základné ustanovenia 

1. Centrálny krízový fond (ďalej len „fond") je účelový fond zriadený na základe dobrovoľného 
rozhodnutia zástupcov miestnej samosprávy, zastúpených regionálnymi združeniami ZMOS 
a regionálnej územnej samosprávy zastúpenej Trnavským samosprávnym krajom (ďalej 
len „TTSK“). 

2. Fond spravuje a vo všetkých právnych vzťahoch voči fondu vystupuje TTSK, ktorý na tento účel 

zriadil samostatný účet vo VÚB banke a.s., SK89 0200 0000 0029 7605 1853. V tejto činnosti sa 

riadi rozhodnutiami Rady fondu. 

ČI. II. 
Účel fondu 

1. Účelom fondu je sústreďovať finančne prostriedky a poskytovať ich pri likvidácii následkov živelných 
pohrôm, havárií a mimoriadnych udalostí, alebo opatreniach na predchádzanie mimoriadnym 
udalostiam, na území obcí a miest TTSK. Základným účelom fondu je princíp solidarity a vzájomnej 
pomoci. 

2. Finančnými prostriedkami poskytovanými z fondu sa rozumie účelové poskytnutie finančných 
prostriedkov, vyčlenené na poskytnutie pomoci pri opatreniach na predchádzanie mimoriadnym 
udalostiam a likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti. Finančné 
prostriedky sú poskytnuté na základe  rozhodnutia Rady fondu, na návrh člena fondu. 

Čl. III.                                                                                                                                                  
Členstvo vo fonde 

1. Členmi fondu sú TTSK, obce a mestá na území trnavského kraja, ktoré uhradili členský príspevok 
na príslušný rok v plnej výške určenej čl. IV. ods. 2 tohto štatútu. 

ČI. IV. 
Zdroje fondu 

1. Na realizáciu účelu a na činnosť fondu získava fond finančné prostriedky predovšetkým z príspevku 
z rozpočtu TTSK, príspevkov z rozpočtov miest a obcí TTSK a finančných príspevkov a darov od 
tuzemských a zahraničných právnických alebo fyzických osôb.  

2. Príspevok miest a obcí v Trnavskom kraji, ktoré sa rozhodli do CKF prispievať, predstavuje ročne 
výšku 0,5 €  na jedného obyvateľa obce alebo mesta.  

3. Obce a mestá v pôsobnosti TTSK uhradia ročný príspevok najneskôr do konca mesiaca marec 
príslušného roka. 



4. Pri živelných pohromách, haváriách, alebo mimoriadnych udalostiach väčšieho rozsahu je možné 
poskytnúť fondu mimoriadny dobrovoľný finančný príspevok z obcí, alebo finančné dary  
právnických alebo fyzických osôb. 

5. TTSK stanoví výšku príspevku do fondu pre príslušný rozpočtový rok po odsúhlasení 
Zastupiteľstvom TTSK. Príspevok TTSK do Centrálneho krízového fondu spravidla predstavuje 0,66 
€ na jedného obyvateľa kraja, za ktorého bol uhradený príspevok obcami a mestami kraja 
v predchádzajúcom roku.  

6. V mimoriadnych prípadoch môže Rada CKF rozhodnúť o inej výške príspevku do CKF, ako je 
uvedené v čl. IV. ods. 2 a ods. 5. 

Čl. V.                         
Orgány fondu 

1. Orgánmi fondu sú Predseda rady fondu, Rada fondu a Tajomník rady fondu. Rada fondu môže na 
zistenie a posúdenie rozsahu a výšky škôd vymenovať odbornú komisiu. 

Čl. VI. 
Rada fondu 

1. Predsedom Rady fondu je predseda TTSK. 

2. Podpredsedom Rady fondu je primátor krajského mesta Trnava . 

3. Rada má spravidla 9 členov. Členmi Rady fondu sú predseda TTSK, podpredsedovia TTSK, 
primátor mesta Trnava a predsedovia regionálnych ZMO - záhorskej oblasti, JE Jaslovské 
Bohunice, galantsko – šalianskeho regiónu a regiónu žitného ostrova. 

4. Členstvo v Rade fondu zanikne členovi Rady fondu uplynutím funkčného obdobia alebo vzdaním 
sa členstva na základe písomnej žiadosti alebo ústnej žiadosti zaznamenanej v zápise z rokovania 
Rady fondu. 

5. Za člena Rady fondu zastupujúceho  TTSK, mesto Trnava, alebo regionálne ZMO v trnavskom kraji, 
ktorému členstvo v Rade fondu zaniklo, kooptuje rada nového člena Rady fondu v zmysle čl. VI. 
ods. 3 tohto štatútu. 

6. Rada je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Rady fondu. Uznesenia 
Rady fondu sú platné ak boli prijaté trojpätinovou  väčšinou prítomných členov. Členovia Rady fondu 
môžu v odôvodnených prípadoch hlasovať „per rollam“. 

7. Do pôsobnosti Rady fondu patrí najmä: 
a) rozhodovať o použití prostriedkov fondu,   
b) rozhodovať o poskytovaní finančných prostriedkov a ich výške,  
c) rozhodovať o návrhoch na zmenu a doplnenie štatútu CKF, 
d) vyhlasovať výzvy CKF na preventívne opatrenia na predchádzanie pred mimoriadnymi 

udalosťami. 

8. Rada fondu spravidla spolupracuje s odbornými orgánmi krízového riadenia v trnavskom kraji. 

9. Rada sa stretáva podľa potreby. 

Čl. VII.                                                                                                                                                      
Tajomník Rady fondu 

1. Tajomník rady fondu je výkonným pracovníkom rady fondu. Pripravuje podklady a materiály na 
rokovania rady fondu. Zabezpečuje organizačne zasadnutia rady a jej poradných orgánov. 

2. Podľa pokynov Predsedu rady fondu zvoláva zasadnutie Rady fondu. 

3. Tajomník rady fondu vedie dokumentáciu o činnosti Rady fondu a zabezpečuje plnenie uznesení 
Rady fondu prostredníctvom odborných pracovníkov úradu TTSK. 

4. Funkciu tajomníka Rady fondu vykonáva poverený zamestnanec úradu TTSK. 



Čl. VIII. 
Spravovanie finančných prostriedkov fondu                                                                                             

1. Predseda Rady fondu zodpovedá za plnenie rozhodnutí Rady fondu v oblasti hospodárenia s 
finančnými prostriedkami fondu. 

2. Predseda Rady fondu zodpovedá rade za administratívno-technický a organizačný chod fondu, 
zabezpečovanie finančných prostriedkov pre fond, ako aj spravovanie finančných prostriedkov 
fondu.  

3. Predseda Rady fondu predkladá Rade fondu návrhy na poskytnutie prostriedkov z fondu na účel 
vymedzený týmto štatútom. 

4. Správu finančných prostriedkov fondu zabezpečujú poverení zamestnanci TTSK, ktorí:  
a) pripravujú podkladové materiály na rokovanie rady fondu, 
b) administratívne zabezpečujú realizáciu rozhodnutí rady fondu, 
c) vykonávajú kontrolu dodržiavania účelovosti a hospodárnosti vynakladania poskytnutých 

finančných prostriedkov, zabezpečujú vrátenie nepoužitých alebo neoprávnene použitých 
finančných prostriedkov,  

d) zabezpečujú styk s peňažnými ústavmi, sledujú stav finančných prostriedkov na účte, 
e) vypracúvajú správu o činnosti fondu,                                                                                                               
f) realizujú ďalšie úlohy podľa potreby fondu. 

Čl. IX. 
Použitie prostriedkov fondu a ich poskytovanie 

1. Prostriedky fondu možno použiť na účel odstránenia následkov živelných pohrôm, havárií 
a mimoriadnych udalostí, prípadne realizáciu opatrení na predchádzanie  takýmto udalostiam na 
území TTSK.  

2. Prostriedky fondu možno poskytnúť členom fondu na základe písomnej žiadosti a následne 
uzatvorenej zmluvy ak im vznikla škoda v dôsledku živelnej pohromy, havárie alebo mimoriadnej 
udalosti na majetku, ktorý sa nachádza na území TTSK. 

3. V odôvodnených prípadoch môže Rada fondu rozhodnúť o poskytnutí nenávratných finančných 
prostriedkov členom fondu, ale aj iným právnickým osobám na realizáciu opatrení v súvislosti 
s predchádzaním vzniku mimoriadnych udalostí alebo odstraňovania ich následkov.  

4. Na poskytnutie prostriedkov z fondu nie je právny nárok. 

5. Na odstránenie následkov živelných pohrôm, havárií, mimoriadnych udalostí alebo opatrenia 
k predchádzaniu takýchto udalostí, môže byť v zmysle tohto štatútu poskytnutý nenávratný finančný 
príspevok z prostriedkov fondu členom fondu, ak bol príspevok do fondu v zmysle čl. IV. uhradený, 
alebo na ich návrh,  iným právnickým osobám.   

6. Obciam alebo mestám, ktoré neuhradili stanovený príspevok do fondu v zmysle čl. IV. môže byť na 
základe rozhodnutia Rady fondu poskytnutá návratná bezúročná finančná pôžička z prostriedkov 
fondu na odstránenie následkov živelných pohrôm, havárií a mimoriadnych udalostí. 

7. Ten, kto použil prostriedky fondu v rozpore so schváleným účelom použitia, alebo neoprávnene 
zadržal prostriedky fondu, je povinný ich vrátiť fondu.  

8. Obciam a mestám, ktoré v čase škodovej udalosti nemali zaplatený členský príspevok v CKF na 
príslušný rok, nebude možné poskytnúť nenávratné finančné prostriedky  na odstránenie následkov 
živelných pohrôm, havárií, alebo mimoriadnych udalostí.  

9. Oprávneným žiadateľom je obec alebo mesto, ktoré žiada náhradu škody za udalosť ktorá nastala 
v danom roku v termíne od 1.1 do 31.3. a ešte neuhradilo členský príspevok (v zmysle Štatútu CKF) 
za príslušný rok, má však zaplatené riadne členské za predchádzajúci rok.  

10. V mimoriadnych prípadoch pri živelných pohromách a prírodných katastrofách ktoré postihli 
obyvateľov v iných regiónoch Slovenska alebo v zahraničí, môže Rada CKF rozhodnúť o poskytnutí 
humanitárnej pomoci postihnutým regiónom z prostriedkov CKF a podporiť činnosť záchranárov 
Slovenskej republiky poskytujúcich pomoc pri záchranných prácach.  



ČI. X. 
Hospodárenie fondu 

1. Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá TTSK.   

 

Čl. XI. 
Záverečné ustanovenie 

Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia v Rade CKF. 

 

  

Mgr. Jozef Viskupiš      JUDr. Peter Bročka 

  Predseda  TTSK              Primátor mesta Trnava  
     

  

Ing Peter Pobuda      Ing. František Gögh 

Rada ZMO regiónu Záhorskej oblasti   Rada ZMO galantsko-šalianskeho regiónu 

 

Mgr. Maroš Sagan, PhD.     Ing. Oskar Bereczk  

Rada ZMO regiónu  JE Jaslovské Bohunice          Rada ZMO žitného ostrova  
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