
21. Príloha č. 3 znie:
„Príloha č. 3                          
k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 297/1994 Z. z.                       

Poradové číslo úkrytu:

Obec .....................................................................

URČOVACÍ LIST
JEDNODUCHÉHO ÚKRYTU BUDOVANÉHO SVOJPOMOCNE

Obec .................... na základe ustanovenia § 15 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorších predpisov vymenúva komisiu na vyh¾adávanie
vhodných ochranných stavieb použite¾ných na jednoduché úkryty budované svojpomocne v zložení:

Predseda komisie: ................................................

člen: .....................................................................

člen: .....................................................................

a  u r č u j e

ako vhodnú ochrannú stavbu (zapustený suterén, polozapustený suterén, technické prízemie) v obytnom objekte:

Vybavenie vhodnej ochrannej stavby

P. č. Vlastník Ulica, číslo Obec Kapacita
1m2/os K

0
 — zistený K

0
 — min.

po spohot.

Druh materiálu Počet Druh materiálu Počet

Stolička, lavica Suchý záchod

Ležadlo Chlórové vápno

Nádoba na vodu Trám, fošňa, doska

Nádoba na odpadky Klince

Prenosné umývadlo Krompáč

Mydlo Lopata

Svietidlo Sekera

Lekárnička Píla

Igelitové vrecko Sekáč oce¾ový

Hasiaci prístroj Sochor oce¾ový
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Potreba materiálu na uvedenie jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne do pohotovosti

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

Starosta obce

Poznámka: Hodnota Ko sa uvádza pod¾a prílohy č. 1 časti IV písm. A a B.“.

22. V prílohe č. 4 bode 21 sa dopĺňa slovo „*rádio“.

23. Slová „stály“ vo všetkých tvaroch sa v celom
texte nahrádzajú slovami „odolný“ v príslušných tva-
roch; slová „havarijný“ vo všetkých tvaroch sa v celom
texte nahrádzajú slovami „plynotesný“ v príslušných
tvaroch; slová „úkryt budovaný svojpomocne“ vo všet-
kých tvaroch sa v celom texte nahrádzajú slovami
„jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne“ v prísluš-

ných tvaroch; slová „vzduchotechnika, filtroventilač-
né, filtroventilácia“ vo všetkých tvaroch sa v celom
texte nahrádzajú slovami „filtrácia a ventilácia“ v prí-
slušných tvaroch.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. mája 2002.

Ivan Šimko v. r.

Druh materiálu Množstvo Zdroj Poznámka
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