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KANCELÁRIA 

PREDSEDNÍČKY ŽSK 

Č.: 05126/2022/RÚ-014                          Dátum: 23.3.2022 

 

P R Í K A Z 

o určení subjektu hospodárskej mobilizácie 

a  

o uložení opatrenia hospodárskej mobilizácie 

 

 

Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja podľa § 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.“), na 

základe mimoriadnej situácie, ktorá bola vyhlásená Uznesením vlády Slovenskej republiky 

č. 151 zo dňa 2. marca 2022 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie 

a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 59/2022 Z. z. z 2. marca 2022 na vykonanie 

niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie vo vzťahu k vyhlásenej mimoriadnej situácii v 

súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným 

ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny 

 

 

 

u r č u j e 
 

Organizáciu: 
 

Názov organizácie: Domov sociálnych služieb Méta 

IČO:   30225591 

Sídlo organizácie:  J. Palkoviča 4010/1, 036 01 Martin 

 

ako subjekt hospodárskej mobilizácie s účinnosťou od nadobudnutia právoplatnosti 

tohto príkazu podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhý bod zákona č. 179/2011 Z. z. (ďalej len 

„subjekt hospodárskej mobilizácie“ alebo „organizácia“), 

 

 

a zároveň sa určenému subjektu hospodárskej mobilizácie 
 

v rámci vyhlásenia mimoriadnej situácie nariaďuje vykonávať opatrenie hospodárskej 

mobilizácie – organizáciu sociálneho zabezpečenia podľa § 5 písm. m) zákona č. 179/2011 Z. 

z. V rámci vykonávania tohto opatrenia hospodárskej mobilizácie subjekt hospodárskej 

mobilizácie zabezpečí organizáciu sociálneho zabezpečenia, a to pri dodržaní všetkých 

usmernení, úloh a opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

(„ďalej len ministerstvo“), príslušného okresného úradu a Žilinského samosprávneho kraja. 
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KANCELÁRIA 

PREDSEDNÍČKY ŽSK 

Subjekt hospodárskej mobilizácie za týmto účelom najmä: 

 

a) sleduje a riadi sa usmerneniami Žilinského samosprávneho kraja a usmerneniami 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo“), ktoré 

implementuje v rámci svojej činnosti; 

b) vedie v nevyhnutnom rozsahu príslušnú dokumentáciu o všetkých odborných, obslužných 

a ďalších činnostiach vykonávaných v súlade s plánom opatrení a usmerneniami 

Žilinského samosprávneho kraja a ministerstva; 

c) včas, riadne a úplne oznamuje ministerstvu všetky skutočnosti podľa usmernení 

ministerstva a o všetkých dôležitých skutočnostiach informuje Žilinský samosprávny kraj; 

d) rieši v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom, príslušným úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny a príslušným okresným úradom prípadný výpadok zamestnancov 

vo svojej organizácii; 

e) zabezpečuje psychologickú podporu (krízovú intervenciu) na základe požiadaviek 

ministerstva a/alebo Žilinského samosprávneho kraja, ak disponuje na to odborne 

spôsobilým zamestnancom.  

 

Tento príkaz nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia menovanej organizácii. 

 
 

O d ô vo d n e n i e 

 

Pri vydaní tohto príkazu boli uplatnené ustanovenia právnych predpisov uvedené vo 

výrokovej časti tohto príkazu, pričom organizácia bola určená na vykonávanie opatrenia 

hospodárskej mobilizácie z dôvodu, že v prípade že, má k dispozícií požadované zdroje, tie 

môžu byť použité na riešenie krízovej situácie. 

 

Podľa § 7 ods. 6 zákona č. 179/2011 Z. z. opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 

písm. a), d), f), l), n), q) a s) vykonávajú subjekty hospodárskej mobilizácie v stave 

bezpečnosti a v období krízovej situácie bez toho, aby vláda tieto opatrenia nariadila.  

 

V období núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže vláda na návrh ministerstva 

hospodárstva nariadiť aj vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e), 

g), h), i), j), m), y), aa), ab) alebo písm. ac). V období mimoriadnej situácie môže vláda na 

návrh ministerstva hospodárstva nariadiť na celom území alebo na časti územia Slovenskej 

republiky aj vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. g), h), j), m), aa), 

ab) alebo písm. ac). Ak ich vláda nenariadi, subjekty hospodárskej mobilizácie ich 

vykonávajú v čase núdzového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej situácie tak ako v 

stave bezpečnosti. 

 

Podľa § 1 nariadenia vlády č. 59/2022 vláda nariaďuje vykonanie niektorých opatrení 

hospodárskej mobilizácie a ich financovanie v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie. 
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Žilinský samosprávny kraj podľa § 6 ods. 4 nariadenia vlády č. 59/2022 určil v rozsahu 

svojej pôsobnosti poskytovateľa sociálnych služieb ako subjekt hospodárskej mobilizácie 

podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona č. 179/2011 Z. z. 

 

 

P o u č e n i e 

 

Subjekt hospodárskej mobilizácie Domov sociálnych služieb Méta je podľa § 19 ods. 7 

zákona č. 179/2011 Z. z. povinný vykonávať opatrenie hospodárskej mobilizácie uvedené v 

tomto príkaze v rozsahu potrebnom na zabezpečenie zachovania poskytovania starostlivosti a 

odbornej pomoci, ktorú subjekt hospodárskej mobilizácie poskytuje prijímateľom sociálnej 

služby a ostatným fyzickým osobám. 

 

Výdavky na opatrenia hospodárskej mobilizácie budú hradené podľa § 6 ods. 11 zákona 

č. 179/2011 v spojení s § 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 59/2022 vydaným podľa 

§ 7 ods. 4 a 6 a § 8 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. 

 

Podľa § 10 ods. 1 a 2 nariadenia vlády č. 59/2022 subjekt hospodárskej mobilizácie, 

vykonávajúci opatrenie hospodárskej mobilizácie, môže požiadať príslušný okresný úrad o 

doplnenie ľudských zdrojov alebo vecných prostriedkov podľa § 19 ods. 1 písm. c) zákona, ak 

je na základe vydaného písomného príkazu na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie 

personálne zabezpečenie jeho výkonu alebo vecné prostriedky určené na jeho výkon 

nepostačujúce; požiadať môže v elektronickej podobe prostredníctvom špecifického 

aplikačného programu Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie alebo v 

listinnej podobe. 

 

Podľa § 7 ods. 4 nariadenia vlády č. 59/2022, na subjekt hospodárskej mobilizácie, 

ktorý vykonáva nariadené opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa § 2 až 8 zákona, sa 

nevzťahuje vecné plnenie podľa zákona na poskytnutie vecných prostriedkov v zmysle § 19 

ods. 2 zákona, ktoré potrebuje na zabezpečenie vykonania nariadeného opatrenia 

hospodárskej mobilizácie. Takémuto subjektu hospodárskej mobilizácie sa nevydáva príkaz 

na vecné plnenie. 

 

Žilinský samosprávny kraj, ktorý vydal príkaz, je oprávnený za nevykonanie opatrenia 

hospodárskej mobilizácie, určeného v tomto príkaze, uložiť subjektu hospodárskej 

mobilizácie podľa § 31 ods. 3 zákona č. 179/2011 Z. z. pokutu do výšky 33 000 eur. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

4 
 

KANCELÁRIA 

PREDSEDNÍČKY ŽSK 

Ukončenie vykonávania opatrenia hospodárskej mobilizácie uvedeného v tomto príkaze: 

 

Vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie bude menovanej organizácii ukončené 

vydaním nového príkazu, ak bude stále vyhlásená mimoriadna situácia alebo bude zrušené 

automaticky bez potreby vydania nového príkazu menovanej organizácii, ak bude vládou 

Slovenskej republiky ukončené vyhlásenie mimoriadnej situácie. To isté platí aj o zrušení 

menovanej organizácie ako subjektu hospodárskej mobilizácie. 

 

Proti tomuto príkazu nie je prípustné odvolanie. Tento príkaz je preskúmateľný súdom 

podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších 

predpisov, pričom podnet na jeho preskúmanie nemá odkladný účinok. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Erika Jurinová 

 predsedníčka ŽSK 

 

 

 

 

 
   

Písomné vyhotovenie príkazu dostane:  
1x Domov sociálnych služieb Méta, J. Palkoviča 4010/1, 036 01 Martin 

1x spis 
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