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VI. Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb –
podnikateľov na území obce.
VII. Pomocná dokumentácia
1)Vzory príkazov a dokumentov, ktoré budú potrebné pri riadení a zabezpečovaní ochrany pred
povodňami.
2)Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečovaním a riadením ochrany pred povodňami:
ZÁKONY
Národnej rady Slovenskej republiky:
▪ č. 7/2010 Z. z. z 2. decembra 2009 o ochrane pred povodňami,
▪ č. 42/1994 Z. z. z 27. januára 1994 o civilnej ochrane obyvateľstva,
▪ č. 387/2002 Z. z. z 21. júna 2002 o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny
a vojnového stavu,
▪ č. 129/2002 Z. z. z o integrovanom záchrannom systéme.
VYHLÁŠKY
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:
▪ č. 259/2005 Z. z. z 23. mája 2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou
na obdobie krízovej situácie,
▪ č. 204/2010 Z. z. z 28. apríla 2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní
predpovednej povodňovej služby,
▪ č. 251/2010 Z. z. zo 17. mája 2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní
výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových
škôd,
▪ č. 252/2010 z. z. zo 17. mája 2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní
priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ a priebehu povodní, ich
následkoch a vykonaných opatreniach,
▪ č. 261/2010 Z. z. z 28. mája 2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových
plánov a postup ich schvaľovania,
▪ č. 313/2010 Z. z. z 22. júna 2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predbežnom
hodnotení povodňového rizika a o jeho prehodnocovaní a aktualizovaní.
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:
▪ č. 75/1995 Z. z z 13. apríla 1995 o zabezpečovaní evakuácie,
▪ č. 303/1996 Z. z. zo 14. októbra 1996 na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu,
▪ č. 388/2006 Z. z. z 23. mája 2006, o podrobnostiach na zabezpečenie technických
a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany,
▪ č. 523/2006 Z. z. z zo 14. augusta 2006, o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác
a organizovania jednotiek civilnej ochrany,
▪ č. 599/2006 Z. z. z 12. októbra 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na
civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu,
▪ č. 612/2008 Z. z. z 10. decembra 2008 o podrobnostiach poskytovania zobrazovania
informácií volajúcej stanice a poskytovania lokalizačných údajov koordinačnému stredisku
alebo operačnému stredisku integrovaného záchranného systému.
VIII. Prílohy
Grafická časť
Prehľadná situácia vodných tokov pretekajúcich cez obec Hronsek
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a) Predpokladaný rozsah zaplavenia územia zobrazený podľa súradníc záplavových čiar prevzatých
z príslušnej mapy povodňového ohrozenia,
b) Domy, objekty, časti obcí, miest, ktoré môžu byť zaplavené a bude potrebné z nich vykonať
evakuáciu,
c) Evakuačné trasy, objekty určené na núdzové ubytovanie,
d) Priestory na umiestnenie zvierat a materiálu,
e) Priestory sústredenia mechanizmov určených na povodňové záchranné práce,
f) Vyznačenie kritických miest križovania vodných tokov s prístupovými komunikáciami do obcí, k
priemyselným a poľnohospodárskym areálom v katastrálnom území obce.

I. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác
Povodňový plán záchranných prác obce Hronsek je vypracovaný v zmysle zákona NR SR č. 7/2010
o ochrane pred povodňami, vyhlášky MŽP SR č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania, a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
V tomto povodňovom pláne sú zahrnuté úlohy, sily a prostriedky povodňovej komisie obce
Hronsek v ochrane pred povodňami, ďalej náväznosť a vzťahy medzi jednotlivými orgánmi, najmä
vodohospodárskymi. Povodňový plán pre záchranné práce nadväzuje na plán zabezpečovacích prác,
spracovaný vodohospodárskymi orgánmi a organizáciami.
Povodňová komisia bola ustanovená v súlade s § 27 zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o
ochrane pred povodňami. Stanovište povodňovej komisie je v budove:

Obecný úrad, Záhumnie 26, 976 31 Hronsek

Tel. kontakt: 048/ 4188 107,

Náhradné stanovište je v priestoroch VÚ 5730 Kasárne

Tel. kontakt: 0960454324
.

Komisiu zvoláva predseda obecnej povodňovej komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda
komisie. Zvolanie členov povodňovej komisie bude vykonané telefonicky. V prípade potreby bude
zvolanie vykonané spojkou, a to motorovým vozidlom, ktorého majiteľom je starosta obce Hronsek.
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II. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami
1. Obecná povodňová komisia – zoznam členov
P.
č.
1.
2.

3.

Meno a
priezvisko
PhDr. Milan
Kollár
JUDr.
Stanislava
Padúchová
Zdenka
Šefranková

4.

Ján Jakuš

5.

Bc. Peter
Pacek
Ing. Eva
Ďurčíková
Vladimír
Bystriansky
Ostruszka
Radoslav

6.
7.
8.

Funkcia
Predseda
Podpredseda

Funkcia na
pracovisku
starosta obce
Hronsek
zást.starostu
Hronsek

Telefón na
pracovisko
4188 107
0907834123

Tajomník

zamestnanec
na OcÚ

4188 107

Vedúci tech.
štábu
Člen

študent

0918/037821
0905260274

Člen

šátny
zamestnanec
zamestnanec
na OcÚ
vodič

Člen

vodič

0918614787

Člen

4188 107
0905411096

Bydlisko

Telefón - mobil

Hronsek,
Krčméryho 6
Hronsek,
Záhumnie 16

0917 658794

Jilemnického
13
Ban. Bystrica
Hronsek,
Krčméryho 8
Hronsek
Krčméryho 3
Hronsek,
Na pažiti 2
Hronsek,
Záhumnie 4
Hronsek,
Záhumnie 23

0905944115

0907834123

0918 037821
0905260274
0911819146
0905411096
0918614787

Spôsob aktivácie
Sídlo povodňovej komisie obce je v budove Obecného úradu Hronsek, Záhumnie 26 a to po celú dobu vyhlásenia stavu pohotovosti a
ohrozenia.
Zvolanie členov komisie a technického štábu bude vykonané prostredníctvom telefonických prostriedkov.
Prípadný zvoz členov bude vykonaný motorovým vozidlom starostu obce Hronsek, resp. vedúceho technického štábu OPK..
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2. Obecná povodňová komisia – Technický štáb - zoznam členov
P.
č.
1.

Meno a
priezvisko
Ján Jakuš

2.

Radoslav
Ostruszka

3.

Radoslav
Javorka
Vladimír
Bystriansky

4.

Funkcia
Vedúci
tech. štábu
Zástupca

Funkcia na
pracovisku
študent

Telefón na
pracovisko
0918 037821

vodič

0907240022

Člen

strojník

Člen

vodič

4188325
0905411096

Bydlisko
Hronsek,
Krčméryho 8
Hronsek,
Záhumnie 23
Hronsek,
Záhumnie 18
Hronsek,
Záhumnie 4

Telefón mobil
0918 037821
0907240022

0905411096

Spôsob aktivácie - Ako u povodňovej komisii.
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3. Obvodný úrad životného prostredia v B. Bystrici – Obvodná povodňová komisia

Obvodná povodňová komisia BANSKÁ BYSTRICA
aktualizácia jún 2012
titul

por.
č.

meno

funkcia
v komisii

priezvisko
Ing.
1.

Jozef
RATICA
PhDr.

člen

podpredseda

4.

pplk. Ing.
Martin

5.

GAZDÍK
Ing.
Jozef

vedúci
technického
štábu

6.

SEKERÁŠ
Ing.
Vladimír

3.

tajomník

člen

Martin

člen

RYBÁR

8.

Pavel
ORAVEC

člen

0917 881 404

Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica
prednostka
Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica
Skuteckého 19, Banská Bystrica
vedúci
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru
Komenského 27, Banská Bystrica
riaditeľ
Obvodný úrad Banská Bystrica
Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica
vedúci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia

0910 555 500

adresa bydliska

telefón
domov
fax domov

ratica@bb.ouzp.sk
048/411 33 28

048/423 16 05

Podlavická 32
Banská Bystrica

0903 264
824

babjak@bb.ouzp.sk

Žltý Piesok 10
Banská Bystrica

048/411 39
24

martin.gazdik@hazz.minv.sk

Družby 4
Banská Bystrica

048/423 02
93

Okružná 2406/33
Zvolen

045/533 02
56

Komenského 55
Banská Bystrica

0904 094
193

prednosta@bb.vs.sk
048/413 65 58

048/471 29 63
0907 747 339

0907 700 062
048/412 46 51
048/415 48 59
048/430 63 40
0903 605 649
048/413 65 50

Okružná 19, Banská Bystrica
riaditeľ

0905 479 325
0961 603 100
0961 603 101

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ BB

048/471 61 59

Partizánska cesta 69, Banská Bystrica
riaditeľ - Správa povodia horného Hrona

0903 806 526

Partizánska cesta 73, Banská Bystrica
výrobno-technický námestník

e-mail
fax na pracovisko

048/471 29 59

Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a. s., Závod
01

Ing.

telefón
na pracovisko

Skuteckého 19, Banská Bystrica
prednosta
Obvodný úrad Banská Bystrica

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

člen

PITERKA
Ing.
7.

adresa
funkcia
Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica

Ľubica
LAŠŠÁKOVÁ
Ing.
Vladimír
BABJAK

2.

zamestnávateľ

048/413 61 95
Jozef.Sekeras@bb.vs.sk
048/413 60 41
vladimir.piterka@minv.sk

martin.rybar@svp.sk

Brusno 807

048/471 61 58
048/471 75 32
0905 247 966

poravec@stvps.sk

Tichá 4
Banská Bystrica
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Ing.
9.

Vladimír

člen

MASICA
doc. MUDr.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Kvetoslava
KOPPOVÁ,
PhD.
Ing.

člen

Pavol
STREČOK
Ing.
František
ŠAGÁT
Mgr.
Eugen
BERTHA

člen

člen

člen

Ing.
Peter
HAVETTA
Ing.
Miroslav
MACIK
Ing.
Stanislav
FERIANC

člen

Lesy Slovenskej republiky, OZ Slovenská Ľupča

048/418 72 95

Lichardova 52, Slovenská Ľupča
riaditeľ

048/418 72 96
0918 334 500

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

048/436 77 48

Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica
vedúca odboru hygieny životného prostredia a
zdravia
Banskobystrická regionálna správa ciest, závod 11

0918 543 205

vladimir.masica@lesy.sk

Tajovského 14
Badín

048/418 74 53
kvetoslava.koppova@vzbb.sk

Kráľovohoľská
15
Banská Bystrica

0903 570
205

048/436 77 47
048/472 39 10

Majerská cesta 94, Banská Bystrica
riaditeľ
Obvodný lesný úrad
Skuteckého 19, Banská Bystrica
prednosta
Okresný úrad pre cestnú dopravu a komunikácie
Skuteckého 19, Banská Bystrica
riaditeľ

918 543 211

Hydromeliorácie, š. p. Bratislava

036/631 28 53

dislokačné pracovisko Levice

0903 997 983

pstrecok@rscbb.sk

Priechod 115

048/471 29 15
0903 504 006

frantisek.sagat.lbb@3s.land.gov.sk

Gaštanová 5
Banská Bystrica

048/480 07
90

048/414 61 16
0908 978 865

eugen.bertha@kud.gov.sk

Mičinská 32
Banská Bystrica

048/414 15
23

levice@hmsp.sk

Slavianska 5/B
Zlaté Moravce

036/630 81 21
člen

člen

Územná vojenská správa Banská Bystrica
ČSA 7, Banská Bystrica
samostatný radca
Mestský úrad Banská Bystrica
ČSA 26, Banská Bystrica
vedúci stavebného úradu

0960 412 133
0907 879 974

miroslav.macik@mil.sk

048/433 04 10
0918 505 225

ferianc@misbb.sk

Podháj 30
Banská Bystrica

0908 596
094

8

4. Technický štáb obvodnej povodňovej komisie

Technický štáb Obvodnej povodňovej komisie BANSKÁ BYSTRICA
aktualizácia marec 2012
zamestnávateľ

titul
por.
č.

meno

funkcia
v komisii

priezvisko
pplk. Ing
1.

Martin

vedúci

GAZDÍK
zástupca
vedúceho

2.

Milan
SUJA

3.

Ján
DLHOŠ
plk.

člen

4.

Vladimír
ČUNDERLÍK
Ing.
Jozef
SEKERÁŠ

člen

5.

člen

Ing.

adresa
funkcia
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru

0907 700 062

Komenského 27, Banská Bystrica
riaditeľ

048/412 46 51
048/415 48 59

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru

048/420 43 05

Beskydská 2

Komenského 27, Banská Bystrica

0904 263 103

Banská Bystrica

Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica
Banská Bystrica
odborný radca

048/417 29 55
0907 722 832

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

0961 603 102

Okružná 19, Banská Bystrica
zástupca riaditeľa
Obvodný úrad Banská Bystrica
Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica
vedúci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia

0905 581 426
048/430 63 40
0903 605 649
048/413 65 50

Banskobystrická regionálna správa ciest, závod 11

048/472 39 10

918 543 211

6.

Pavol
STREČOK

člen

Majerská cesta 94, Banská Bystrica
riaditeľ
Čistiareň komunálnych odpadových vôd

7.

Pavel

člen

Rakytovce
vedúci prevádzky

FERANC

e-mail

telefón
na pracovisko

adresa bydliska
fax na pracovisko

048/ 410 38 85

martin.gazdik@hazz.minv.sk

telefón
domov
fax domov

Družby 4
Banská Bystrica

048/423 02 93

048/413 61 95

dlhos@bb.ovzp.sk

cunderlik@minv.sk

Jozef.Sekeras@bb.vs.sk

Poľná 11
Banská Bystrica

048/410 46 92

Radvanská 20
Banská Bystrica
Okružná 2406/33
Zvolen

045/533 02 56

Priechod 115

0907 222 569

Nemce 144

048/411 13 11

048/413 60 41
pstrecok@rscbb.sk

0905 389 913
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5. Krízový štáb obce - zoznam členov

P.
č.
1.

Meno a
priezvisko
PhDr. Milan
Kollár

2.

JUDR. Miroslava
Padúchová

Podpredseda

3.

Zdenka
Šefranková
Ján Jakuš

Tajomník

4.
5.
6.

7.

Ostruszka
Radoslav
Ing. Eva
Ďurčíková
Vladimír
Bystriansky

Telefón na
pracovisko
4188 107

Funkcia na
pracovisku
Starosta obce
Hronsek
Zást.starostu
Hronsek
referentka
na OcÚ
Študent VŠ

0918 037821

vodič

0918614787

Člen

Zamestnanec
na OcÚ

4188 107

Člen

vodič

Funkcia
Predseda

Vedúci tech.
štábu
Člen

0907834123
4188 107

0905411096

Bydlisko

Telefón - mobil

Hronsek
,Krčméryho 6
Hronsek ,
Záhumnie 16
Banská Bystrica
Jilemnického 13
Hronsek,
Krčméryho 8
Hronsek,
Záhumnie 23
Hronsek,
Na pažiti 2

0917 658 794

Hronsek ,
Záhumnie 16

0907834123
0905944115
0918 037821
0918614787
0911819146

0905411096
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Obvodný úrad v Banskej Bystrici - Krízový štáb obvodného úradu B. Bystrica
aktualizácia jún 2012

titul

por.
č.

meno

funkcia
v štábe

priezvisko
1.

PhDr.
Ľubica

predseda

Ing.
Jozef

podpredseda

SEKERÁŠ
3.

plk. Ing.
Vladimír

člen

PITERKA
4.

pplk. Ing.
Martin

člen

5.

6.

Ing.
Pavol
MUDr.
Ján

PLANDOROVÁ

0961 603 100
0961 603 101

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
Komenského 27, Banská Bystrica

048/412 46 51
048/420 43 01
0907 700 062

Zvolen

martin.gazdik@hazz.minv.sk
riaditel@orhazzbb.sk

048/432 77 04
0905 389 901

pbadinsky@stvps.sk

048/472 65 01
0915 838 406

jnosko@dsnbb.sk
dsn@dsnbb.sk

člen

tajomník

Nám. Ľ. Svobodu, Banská Bystrica
riaditeľ

0903 605 649
045/533 02
56
0905 479 325
0904 094 193

vladimir.piterka@minv.sk

Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a. s., OZ 01

Mgr.
Anna

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
Okružná 19, Banská Bystrica
riaditeľ

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Banská Bystrica
riaditeľ
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosvelta

0903 264 824

048/413 10 06

ratica@bb.ouzp.sk

BALÁŽ

10.

048/413 65 50

člen

člen

Podlavická 32
Banská Bystrica
Okružná 2406/33

0917 881 404
048/471 29 59

MUDr.
Vladimír

Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica
vedúci oddelenia civilnej ochrany a krízového riadenia

Partizánska cesta 73, Banská Bystrica
riaditeľ

fax domov

Jozef.Sekeras@bb.vs.sk

Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica
Skuteckého 19, Banská Bystrica
prednosta

NOSKO
9.

048/430 63 40

člen

člen

adresa bydliska

telefón
domov

048/413 65 58

pstrecok@rscbb.sk

BADINSKÝ
8.

Obvodný úrad Banská Bystrica

prednosta@bb.vs.sk

048/472 39 10
0918 543 211

RATICA
7.

Obvodný úrad Banská Bystrica
Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica
prednostka

Banskobystrická regionálna správa ciest, závod 11
Majerská cesta 94, Banská Bystrica
riaditeľ

STREČOK
Ing.
Jozef

e-mail
fax na pracovisko

048/423 16 05
0910 555 500

riaditeľ

GAZDÍK
Ing.
Pavol

adresa

telefón na
pracovisko

funkcia

LAŠŠÁKOVÁ

2.

zamestnávateľ

Družby 4
Banská Bystrica
Priechod 115

048/423 02
93

0907 222 569

048/411 33 28

048/413 39 67

048/419 73
87

riaditelstvo@nspbb.sk

0915 831 400

Obvodný úrad Banská Bystrica

048/430 63 41

Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica
vedúca oddelenia civilnej ochrany a krízového riadenia

048/414 84 95

Anna.Plandorova@bb.vs.sk

A. Hlinku
2317/32
Zvolen

045/536 91
56
0902 114 620

048/413 60 41
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7. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami
Hasičská a záchranná služba - tiesňové volanie
150, 112
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Ban. Bystrica tel:
420 43 00 – operačné stred.
fax:
412 63 47 - operačné stred.
Polícia tiesňové volanie
112
Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Okružná 18 (PZ Západ) BB tel:
Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ČSA 22 (PZ Východ) BB

tel:

Rýchla zdravotnícka pomoc: tiesňové volanie
112
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica tel:

0961 603 756, 413 33 33,
413 33 11, 413 33 27
0961 603 735, 412 49 46,
412 49 48
441 11 11, 423 00 87,
413 94 57
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8. Obvodný úrad v sídle kraja Banská Bystrica
Obvodný úrad v sídle kraja Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica
aktualizácia jún 2012

titul
por.
č.

meno

odbor

oddelenie

funkcia

telefón na
pracovisko

priezvisko
048/423 16 05
prednostka

Ľubica

2.

Marián

3.

Dagmar

všeobecná
vnútorná správa

4.

Ivan

048/430 62 70
vedúci odboru

5.

Jozef
SEKERÁŠ
Mgr.

6.

Anna
PLANDOROVÁ
Ing.

7.

Ondrej
KOLESÁR

0903 264 824

Banská Bystrica

Marian.Mikus@bb.vs.sk

Poľná 19

048/480 02 75

Banská Bystrica

0911 911 146

048/430 62 75

všeobecná
vnútorná správa

správne, štátneho
občianstva a
matrík

vedúca oddelenia

všeobecná
vnútorná správa

priestupkové

vedúci oddelenia

048/430 63 20

Dagmar.Albertova@bb.vs.sk

Ivan.Matejko@bb.vs.sk
048/414 76 80

MATEJKO
Ing.

Podlavická 32

048/423 16 02

ALBERTOVÁ
JUDr.

fax domov

048/413 65 58

MIKUŠ
Ing.

prednosta@bb.vs.sk

0910 555 500

LAŠŠÁKOVÁ
Ing.

adresa bydliska
fax na pracovisko

PhDr.
1.

telefón domov

e-mail

civilná ochrana
a
krízové riadenie

048/430 63 40
vedúci odboru

0903 605 649
048/413 65 50

civilná ochrana
a
krízové riadenie

civilná ochrana a
krízové riadenie

civilná ochrana
a
krízové riadenie

koordinačné
stredisko IZS

048/430 63 41
vedúca oddelenia

Jozef.Sekeras@bb.vs.sk

Okružná 2406/33

045/533 02 56

Zvolen
048/413 60 41
Anna.Plandorova@bb.vs.sk

048/414 84 59

A. Hlinku 2317/32

045/536 91 56

Zvolen

0902 114 620

048/413 10 06
048/430 63 43
vedúci oddelenia

0903 533 116

Ondrej.Kolesar@bb.vs.sk

Radvanská 24

048/410 26 60

Banská Bystrica

048/413 32 58
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Ing.
8.

9.

Marta

048/432 74 32
ekonomický

vedúca odboru

048/423 15 93

BABJAKOVÁ

048/430 63 00

PaedDr.

048/430 62 20

Dáša

organizačný

vedúca odboru

Marta.Babjakova@bb.vs.sk

Kráľovohoľská 13

0903 440 035

Banská Bystrica

048/417 38 07

048/413 60 44
Dasa.Kurjatkova@bb.vs.sk
Banská Bystrica

0910 901 775

KURJATKOVÁ
Ing.
10.

Vladimír

živnostenského
podnikania

048/430 62 12
vedúci odboru

Vladimir.Kucera@bb.vs.sk

0903 502 318

KUČERA
Ing.
11.

Ľubica

048/430 62 11

živnostenského
podnikania

živnostenskej
registrácie

vedúca oddelenia

živnostenského
podnikania

živnostenskej
kontroly

vedúci oddelenia

Lubica.Fararikova@bb.vs.sk

FARÁRIKOVÁ
Ing.
12.

Jaroslav

048/430 64 70

Jaroslav.Turcan@bb.vs.sk

TURČAN
Mgr.
13.

Emília

048/430 62 05
osobný úrad

vedúci odboru

Emilia.Jasenska@bb.vs.sk

0903 457 582

JASENSKÁ
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9. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému ObÚ Banská Bystrica
por
. č.

zamestnávateľ

titul
meno
priezvisko

funkcia

Ing.
1.

Ondrej

Obvodný úrad Banská Bystrica
vedúci oddelenia

KOLESÁR
Mgr.
2.

Zuzana

samostatný radca
pre vedenie
dokumentácie

KANKOVÁ
Mgr.
3.

Juraj
TUHÁRSK
Y

adresa
odbor

e-mail
telefón
na pracovisko

telefón domov
fax domov

Radvanská 24

048/410 26 60

fax na pracovisko
048/430 63 43
Ondrej.Kolesar@bb.vs.sk

Nám. Ľ. Štúra 1

0903 553 116

CO aKR

048/413 10 06

048/413 60 41

Obvodný úrad Banská Bystrica

048/430 63 53

Zuzana.Kankova@bb.vs.sk

Nám. Ľ. Štúra 1

048/413 10 06

CO aKR
odborný radca
pre odbornú
prípravu a
správca IS

telefón domov
adresa bydliska

Môlča 110

048/414 78 19
0907 217 985

048/413 60 41

Obvodný úrad Banská Bystrica

048/430 63 88

Nám. Ľ. Štúra 1

048/413 10 06

CO aKR

Banská Bystrica

Juraj.Tuharsky@bb.vs.sk

Strážovská cesta 27

0907 568 881

Zvolen
048/413 60 41
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Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici
aktualizácia jún 2012
titul

zamestnávateľ

meno

adresa

priezvisko

funkcia

pplk. Ing.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru

Martin
GAZDÍK

telefón domov

e-mail

telefón na
pracovisko

adresa bydliska

048/412 46 51

číslo faxu
martin.gazdik@hazz.minv.sk

Družby 4

Komenského 27, Banská Bystrica

048/420 43 01

riaditel@orhazzbb.sk

Banská Bystrica

riaditeľ

0907 700 062

fax domov
048/423 02 93

974 01

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
aktualizácia jún 2012

titul

zamestnávateľ

meno

adresa

priezvisko

funkcia

telefón na
pracovisko

fax na pracovisko

plk. Ing.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru

0961 603 100

Vladimír

Okružná 19, Banská Bystrica

0961 603 101

PITERKA

e-mail

vladimir.piterka@minv.sk

adresa
bydliska

telefón domov
fax domov
0905 479 325
0904 094 193

riaditeľ
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III. Stupne povodňovej aktivity, predpovedná povodňová služba,
hlásna povodňová služba a varovanie obyvateľstva
1. Vodné toky pretekajúce cez obec Hronsek
Cez obec Hronsek preteká rieka Hron, má dĺžku 2,2 km a potok Hrabovka, má dĺžku 3,8 km.

2. Stupne povodňovej aktivity v profiloch vodomerných staníc a vodočetných
staníc
I.
Nastáva

Stupeň povodňovej aktivity

a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku
určeného v povodňovom pláne a pri stúpajúcej
tendencii hladiny vody, spravidla je to stav, keď
1.sa voda vylieva z koryta vodného toku
a dosahuje pätinu hrádze pri ohrádzovanom
vodnom toku, päta hrádze je prienik líca hrádze
s terénom a tiež časť hrádze pri tomto prieniku,
2.hladina vody stúpa a je predpoklad dosiahnutia
brehovej čiary koryta neohradzovaného vodného
toku,
b) na začiatku topenia snehu pri predpoklade
zväčšovania odtoku podľa meteorologických
predpovedí a hydrologických predpovedí,
c) pri výskyte vnútorných vôd, ak je hladina

vody v priľahlých vodných tokoch vyššia ako
hladina vnútorných vôd
Zaniká

a) pri poklese hladiny vodného toku pod úroveň

určenú povodňovým plánom a vtedy, keď má
hladina vody klesajúcu tendenciu,
b) na neohrádzovaných vodných tokoch, keď

voda klesne pod brehovú čiaru
c) pri výskyte vnútorných vôd, keď je hladina

vody v priľahlých vodných tokoch nižšia ako
hladina vnútorných vôd a vnútorné vody možno
odvádzať samospádom.

II.
sa vyhlasuje

Stupeň povodňovej aktivity

a) a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku
určeného v povodňovom pláne a pri stúpajúcej
tendencii hladiny vody, na neohrádzovanom
vodnom toku, ak hladina vody v koryte
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vodného toku dosiahne brehovú čiaru a má
stúpajúcu tendenciu
b) počas topenia snehu, ak podľa informácie
poskytnutej predpovednou povodňovou službou
možno očakávať rýchle stúpanie hladín vodných
tokov,
c) vtedy, keď vodou unášané predmety vytvárajú
v koryte vodného toku, na moste alebo na priepuste
bariéru, pričom hrozí zatarasenie prietokového
profilu a vyliatie vody z koryta vodného toku,
d) pri chode ľadov na vyššie položených úsekoch
vodných tokov v povodí, keď sa predpokladá vznik
ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy a hrozba vyliatia
vody z koryta vodného toku
e) pri tvorbe vnútrovodného ľadu a zamŕzaní vody
v účinnom prietokovom profile, keď sa predpokladá
vyliatie vody z koryta, účinný prietokový profil je
časť prietokového profilu, v ktorom prúdi voda
v smere odtoku,
f) pri výskyte vnútorných vôd, ak sa prečerpávaním
vody dodrží maximálna hladina vnútorných vôd
stanovená v manipulačnom poriadku vodnej stavby.

III.
sa vyhlasuje

Stupeň povodňovej aktivity

a) pri dosiahnutí vodného stavu, alebo prietoku

určeného v povodňovom pláne,
b) pri neohrádzovanom vodnom toku pri prietoku
presahujúcom kapacitu koryta vodného toku, ak
voda zaplavuje priľahlé územie a môže spôsobiť
povodňové škody
c) na ohrádzovanom vodnom toku pri nižšom stave,
ako je vodný stav určený pre III. Stupeň povodňovej
aktivity, ak II. stupeň povodňovej aktivity trvá dlhší
čas alebo ak začne premokať hrádza, prípadne
nastanú iné závažné okolnosti, ktoré môžu spôsobiť
povodňové škody,
d) vtedy, keď vodou unášané predmety vytvorili v koryte
vodného toku, na moste alebo priepuste bariéru a voda sa
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vylieva z koryta
povodňové škody,

vodného

toku

a môže

spôsobiť

e) pri chode ľadov po vodnom toku alebo vo vodnej
nádrži, ak je priame nebezpečenstvo vzniku ľadovej
zátarasy, ľadovej zápchy alebo ak sa zátarasa alebo
zápcha už začala tvoriť a voda sa vylieva z koryta
vodného toku a môže spôsobiť povodňové škody,
f) pri výskyte vnútorných vôd, ak pri plnom využití
kapacity čerpacej stanice a pri jej nepretržitej prevádzke
voda stúpa nad maximálnu hladinu určenú manipulačným
poriadkom vodnej stavby,
g) pri prívalových dažďoch extrémnej intenzity,
h) pri záplave územia vodou z koryta vodného toku pod
vodnou stavbou, ktorú spôsobila porucha alebo havária
objektov alebo zariadení vodnej stavby.

II. stupeň povodňovej aktivity a
III. stupeň povodňovej aktivity

sa odvoláva

a) keď vodný stav a prietok klesne pod hladinu

určenú v povodňovom pláne,
ak pominú dôvody, na základe ktorých sa
vyhlásil II. stupeň povodňovej aktivity alebo III.
Stupeň povodňovej aktivity a vykonali sa
nevyhnutné technické opatrenia na zamedzenie
vzniku ďalších povodňových škôd.
b)

vyhlasuje
odvoláva

starosta obce pre územie obce
b) prednosta obvodného úradu životného prostredia
pre územie viacerých obcí a pre územie obvodu
c) prednosta krajského úradu životného prostredia na
vodných tokoch, ktoré pretekajú dvoma, alebo
viacerými územnými obvodmi kraja,
d/ minister životného prostredia SR na
hraničných úsekoch vodných tokov alebo pre
územie, ktoré presahuje územný obvod kraja, ak tým
nepoveril iný orgán ochrany pred povodňami.

a a)

Ak v dôsledku vzniku povodne hrozí nebezpečenstvo ohrozenia ľudského zdravia, zaplavenia
územia a vzniku povodňových škôd, obec alebo orgán ochrany pred povodňami môže vyhlásiť
ihneď III. stupeň povodňovej aktivity.
Po odvolaní III. stupňa povodňovej aktivity je vyhlásený až do odvolania II. stupeň povodňovej
aktivity, počas ktorého sa dokončia povodňové zabezpečovacie práce a povodňové záchranné práce.
19

Obec alebo orgán ochrany pred povodňami, ktorý vyhlásil alebo odvolal stupeň povodňovej
aktivity, bezodkladne o tom informuje podľa povodňového plánu orgány ochrany pred povodňami a
orgány štátnej správy, Hasičský a záchranný zbor, osoby zaradené do ochrany pred povodňami,
správcu vodohospodársky významných vodných tokov, dotknutých správcov drobných vodných
tokov a Slovenský hydrometeorologický ústav.

SPOJENIE
so správcom vodných tokov
Organizácia

Zodpovedná
osoba
Ing. V. Masica

Tlf.
pracov.
0918334500

Dispečing

Mobil

So,Ne,
sviatky

048/471 61 38

0910 890 729

0903840230

Tlf.

Poznámka

048 4715722

Lesy SR OLZ S. Ľupča

Slovenský
vodohosp.podnik, š.p.
OZ Banská Bystrica

3. Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania
obyvateľstva v obci Hronsek
Počas vyhlásených stupňov /II.a III.stupeň/ povodňovej aktivity je Obecná povodňová komisia
zvolaná v priestoroch objektu Obecného úradu v Hronseku(kancelária starostu, príp. iná miestnosť,
odkiaľ riadi a koordinuje záchranné a zabezpečovacie práce v súčinnosti s Obvodnou povodňovou
komisiou, Okresným riaditeľstvom HaZZ, Políciou SR, Slovenským vodohospodárskym podnikom
(Správa horného Hrona) a ostatnými zložkami a organizáciami.
Komunikácia s terénnymi pracovníkmi a hliadkami OPK je telefonická (mobil). Pre potreby
dostupnosti pri miestnom zisťovaní budú použité súkromné motorové vozidlá. V rámci
nasadzovania síl a prostriedkov budú pre potreby zabezpečovania poriadku a monitorovania stavu
zapojení aj členovia OHZ a DHZ Hronsek s technickým vybavením.
Varovanie obyvateľstva na území ohrozenom ničivými účinkami vody po vyhlásení III. stupňa
povodňovej aktivity vykonáva bezodkladne prostredníctvom siete sirén a miestnych informačných
prostriedkov varovným signálom „OHROZENIE VODOU“,
a) obvodný úrad v sídle kraja prostredníctvom krajskej siete sirén v prípade, ak sirény alebo miestne
informačné prostriedky neboli predtým aktivované obcou alebo ak hrozí bezprostredné
nebezpečenstvo a nemá informáciu o predchádzajúcom varovaní obyvateľstva obcou, alebo
právnickou osobou, alebo fyzickou osobou – podnikateľom,
b) obvodný úrad prostredníctvom obvodnej siete sirén v prípade, ak sirény alebo miestne
informačné prostriedky neboli aktivované predtým obcou alebo ak hrozí bezprostredné
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nebezpečenstvo a nemá informáciu o predchádzajúcom varovaní obyvateľstva obcou, alebo
právnickou osobou, alebo fyzickou osobou – podnikateľom,
Varovanie obyvateľstva na území ktorého je vyhlásená meteorologická výstraha III. stupňa sa
vykonáva bezodkladne prostredníctvom siete sirén a miestnych informačných prostriedkov
varovným signálom „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“
Varovné signály „OHROZENIE VODOU“, „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ a signál „KONIEC
OHROZENIA“ sa následne dopĺňa hovorenou informáciou v hromadných informačných
prostriedkov v súlade s príslušným predpisom.
Povodňové škody - povodňová komisia obecného úradu v Hronseku ihneď po povodni, prípadne
ešte v priebehu povodne začne so zisťovaním a ohodnocovaním škôd spôsobených povodňou pri
vyliatí vody z koryta Hrona, alebo potoka Hrabovka, prípadne vnútornými vodami a spolu so
správou a návrhom opatrení predloží ich Obvodnej povodňovej komisii.
Od vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity na ktoromkoľvek vodnom toku v obci Hronsek a pri
predpoklade ďalšieho stúpania vodnej hladiny, je zvolávaný aj štáb krízového riadenia obce
Hronsek, ktorý v súčinnosti s obecnou povodňovou komisiou bude zabezpečovať úkony spojené s
ochranou obyvateľstva pred povodňami.

IV.Povodňové záchranné práce obce Hronsek
1. Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených
povodňou
Varovanie obyvateľstva počas II. a III. stupňa povodňovej aktivity a vyrozumenie osôb ohrozených
povodňou bude zabezpečené prostredníctvom:
•miestneho rozhlasu
•osobne oznamovaním pracovníkmi OcÚ, príslušníkmi PZ a inými poverenými osobami.
•vyrozumenie obyvateľstva o povodni po vyhlásení III. stupňa povodňovej aktivity bezodkladne
prostredníctvom sirén:
- signálom „OHROZENIE VODOU“:
6-MINÚTOVÝ STÁLY TÓN
- signálom „KONIEC OHROZENIA“:
2-MINÚTOVÝ STÁLY TÓN SIRÉN BEZ
OPAKOVANIA
V obci Hronsek je inštalovaná siréna typu Pavián, diaľkovo ovládaná z varovacieho a
vyrozumievacieho centra Obvodného úradu mesta Banská Bystrica

2. Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb
Obyvateľstvo bude zásobované nezávadnou pitnou vodou prostredníctvom Stredoslovenskej
vodárenskej a prevádzkovej spoločnosti závod 01 (ďalej len SVPS) Banská Bystrica. Kontrolu
hospodárenia s vodou, dodržanie hygieny okolo vodných zdrojov, hygieny stravovania, hygieny
bývania v evakuačnom stredisku zabezpečí starostom poverený pracovník OcÚ. V prípade potreby
zabezpečí dovoz pitnej vody cisternovými vozidlami SVPS Banská Bystrica. Oživovací prístroj
dodá OÚ odbor PO v Banskej Bystrici, alebo Poliklinika Banská Bystrica.
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3. Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení
Určenie postupnosti evakuácie, určenie trás evakuácie a všetky náležitosti evakuácie budú
zabezpečené prostredníctvom Krízového štábu obce Hronsek.
Za stavu ohrozenia je potrebné počítať s evakuáciou osôb a materiálu.
Evakuáciu rodín z domov v ohrozenej oblasti vykoná Obecná povodňová komisia podľa vzniknutej
situácie do voľných zariadení - sála kultúrneho domu.
V prípade potreby určenia miesta náhradného ubytovania budú uprednostnené objekty a priestory v
správe obce Hronsek.
Stravovanie evakuovaných obyvateľov bude zabezpečené v stravovacom zariadení – v stravovacom
zariadení firmy Hostinec Hronsek, v prípade, že nebude ohrozená povodňou. Vývarovňu
/vývarovne/ spresní povodňová komisia za stavu ohrozenia. Za splnenie tejto úlohy je zodpovedný
predseda povodňovej komisie pri obecnom úrade. Vybavenie evakuačných stredísk lôžkovým
materiálom z Nemocnice F. D. Roosevelta Banská Bystrica prípadne vojenskej posádky Banská
Bystrica zabezpečí Obvodná povodňová komisia. Dopravu chorých vykonajú sanitky z Nemocnice
F. D. Roosevelta. Hygienický dozor bude vykonávať Regionálny úrad verejného zdravotníctva v
Banskej Bystrici (ďalej len RÚVZ v BB), číslo telefónu na pracovisko 048/ 4335 743, 4335 734.
Po skončení ohrozenia organizácia Slovenského Červeného kríža alebo pracovníci obce Hronsek,
vypracujú zoznam zaplavených studní, okresný hygienik zabezpečí ich zachlórovanie a v súčinnosti
s Hasičským a záchranným zborom (ďalej len HaZZ) dôjde k ich vyčerpaniu. Dezinfekčné
prostriedky zabezpečí povodňová komisia cez RÚVZ v Banská Bystrica číslo tel.: 4143 514.

4. Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických
úsekoch vodných tokov
Opatrenia na uvoľňovanie prietokových profilov pred a pod mostmi, priepustmi a lávkami,
uvoľňovanie ľadových zátarás, zápch vytvorených z vodou priplavených predmetov budú
zabezpečované priebežne, použitím dostupnej techniky na pokyn starostu obce. V prípade potreby
rozrušovania celín, zátarás a bariér za použitia trhavín, počas II. a III. stupňa povodňovej aktivity,
bude v tejto veci starosta obce a povodňová komisia obce spolupracovať s Obvodným úradom, aby
bol oslovený kompetentný pracovník s oprávnením na uvedené činnosti.

5. Postup zabezpečenie dezinfekcie studní, žúmp, obytných priestorov a odvozu
a zneškodňovania uhynutých zvierat a iných odpadov
Medzi hygienicko - protiepidemické opatrenia vyvolané povodňami patrí najmä:
•očkovanie rizikových skupín obyvateľstva,
•dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov,
•deratizácia,
•postreky proti kalamitnému výskytu komárov,
•odvoz a zneškodňovanie uhynutých zvierat a iných odpadov
V komplexe protiepidemických opatrení zaujímajú jedno z najdôležitejších miest režimové
organizačné opatrenia. Zavádzajú sa pri nebezpečenstve zavlečenia infekcie medzi obyvateľstvo,
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hospodárske zvieratá a pri vzniku infekčných ochorení. Ich zavedenie závisí od charakteru
infekčného ochorenia, hygienických podmienok a od zvláštnosti konkrétnej situácie. Tieto opatrenia
zahŕňajú zaistenie a označenie kontaminovaného priestoru, zabezpečenie organizácie dohľadu
(observácie) a karantény, očkovanie a používanie prostriedkov profylaxie a dekontaminácie osoby,
zvieraťa, prostriedku, objektov budov alebo priestoru.
Na zabránenie šírenia infekčných ochorení Regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadi
protiepidemické opatrenia v postihnutých oblastiach
•zákaz konzumovania vody, potravín, a úrody rastlinného pôvodu na ohrozenom území,
•hrubá očista (budovy a ich okolie, komunikácie a pod.),
•vystriekanie vodou ( budovy,.. ) a nakoniec chlórovanou vodou,
•dezinfekcia
Prehľad niektorých druhov dezinfekčných prostriedkov
Odporúčaná
koncentrácia

Odporúčaná
expozícia

2–3%

40 min.

derident spray

neriedený

20 min.

dikonit

0,2 –2 %

10 – 20 min.

dodržať koncentráciu podľa návodu

famosept

2 –10 %

40 – 60 min.

poškodzuje kovy, najmä hliník

formaldehyd

3%

20 min.

vyvoláva kašeľ, po aplikácii treba vetrať

chlóramin B

1-3%

30 min.

vhodný na nástroje, priestory

chlóramín T

3%

30 min.

vhodný na priestory

4–6%

50 min.

vhodný na WC, kúpeľne, chodby

2%

15 – 20 min.

Názov
ajatín

chlóramin BS,TS
orthosn BF 12

Poznámka
pri styku s mydlom sa inaktivuje mikrobicídny efekt

vhodný na dez. .izieb, chorých, komunikácie

6. Prehľad rozvodných sietí a zariadení, ktoré by mohli ohroziť postihnuté
osoby, nasadené sily a prostriedky a majetok obyvateľov
K termínu aktualizácie povodňového plánu neboli zistené žiadne zariadenia ktoré by mohli ohroziť
postihnuté osoby, nasadené sily a prostriedky a majetok obyvateľov.

7. Spôsob zorganizovania predčasného zberu úrody pri určených vodných
stavoch
Zber úrody - spresniť počas I. stupňa povodňovej aktivity ! Pri stave ohrozenia na rieke Hron a
stúpajúcej tendencii vôd hrozí nebezpečenstvo zaplavenia lúk a iných poľnohospodárskych kultúr.
Pozemky, ktoré patria do užívania RD, budú pri stave ohrozenia a stúpajúcej tendencii na pokyn
povodňovej komisie ošetrené odstránením sena a obilnín z územia ohrozeného povodňou alebo
spodnou vodou
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8. Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu byť ohrozené povodňou

ZOZNAM OBYTNÝCH DOMOV,
ktoré môžu byť postihnuté záplavami.
Meno a priezvisko

Adresa

Ing. Viera
Hronsecká cesta 1/A
Aláčová Žuffová
Hogh Marián, Ing. Hronsecká cesta 1/B

Umiestnenie po
evakuácii
1.VÚ 5730 Kasárne
1.VÚ 5730 Kasárne

Hronsecká cesta 2

1.VÚ 5730 Kasárne

Midriaková
Hronsecká cesta 3
Emília, Ing.
Hubáček Ladislav Hronsecká cesta 4

1.VÚ 5730 Kasárne

Ing. Ján Žuffa

Hronsecká cesta 5

1.VÚ 5730 Kasárne

Čiamporová
Margita
Piecka Jaroslav

Hronsecká cesta 6

1.VÚ 5730 Kasárne

Hronsecká cesta 7

1.VÚ 5730 Kasárne

Bajačeková Mária

Hronsecká cesta 8

1.VÚ 5730 Kasárne

Pavlovkin Zdeno

Hronsecká cesta 9

1.VÚ 5730 Kasárne

Lučajová Anna

Poznámka

1.VÚ 5730 Kasárne

Medveďová Mária Hronsecká cesta 10

1.VÚ 5730 Kasárne

Šimo Andrej

Hronsecká cesta 11

1.VÚ 5730 Kasárne

Greguš Drahoslav

Hronsecká cesta 12

1.VÚ 5730 Kasárne

Bystrianský Jozef

Hronsecká cesta 13

1.VÚ 5730 Kasárne

Žuffa Martin, RsDr. Hronsecká cesta 14

1.VÚ 5730 Kasárne

Skovajsa Andrej

Hronsecká cesta 15

1.VÚ 5730 Kasárne

Javorka Ján

Hronsecká cesta 16

1.VÚ 5730 Kasárne

Jánšto Ján

Hronsecká cesta 17

1.VÚ 5730 Kasárne
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Meno
a priezvisko

Adresa

Umiestnenie po
evakuácii

Garaj Ján

Hronsecká cesta 18

1.VÚ 5730 Kasárne

Krouza Vlastimil

Hronsecká cesta 19

1.VÚ 5730 Kasárne

Kamenský Ján

Hronsecká cesta 20

1.VÚ 5730 Kasárne

Ostrihoň Ján

Hronsecká cesta 21

1.VÚ 5730 Kasárne

Černecká Marie

Hronsecká cesta 22

1.VÚ 5730 Kasárne

Jaďuď Ján

Hronsecká cesta 23

1.VÚ 5730 Kasárne

Ďurica Jozef

Hronsecká cesta 24

1.VÚ 5730 Kasárne

Herkel Dalibor

Hronsecká cesta 25

1.VÚ 5730 Kasárne

Antošík Zdenko

Hronsecká cesta 26

1.VÚ 5730 Kasárne

Solivaj Ján, Mgr.

Hronsecká cesta 27

1.VÚ 5730 Kasárne

Haring Peter

Hronsecká cesta 30

1.VÚ 5730 Kasárne

Hroza Peter

Hronsecká cesta 32

1.VÚ 5730 Kasárne

Havranová Vlasta

Hronsecká cesta 33

1.VÚ 5730 Kasárne

Kováč Marián

Hronsecká cesta 35

1.VÚ 5730 Kasárne

SVB

Hronsecká cesta 36

1.VÚ 5730 Kasárne

SVB

Hronsecká cesta 38

1.VÚ 5730 Kasárne

Dobrík Slavomír

Hronsecká cesta 39

1.VÚ 5730 Kasárne

Juhaniak Ondrej

Hronsecká cesta 40

1.VÚ 5730 Kasárne

Olšiak Ivan

Hronsecká cesta 41

1.VÚ 5730 Kasárne

Moravčík Ján

Hronsecká cesta 44

1.VÚ 5730 Kasárne

Ing. Moravčík Ján

Hronsecká cesta 44/A

1.VÚ 5730 Kasárne

Javorka Dušan

Hronsecká cesta 45

1.VÚ 5730 Kasárne

Struhárik Pavel

Hronsecká cesta 48

1.VÚ 5730 Kasárne

Chriaštieľ Stanislav

Hronsecká cesta 49

1.VÚ 5730 Kasárne

Ing. Obert Miroslav

Hronsecká cesta 50

1.VÚ 5730 Kasárne

Boboková Lucie

Hronsecká cesta 51

1.VÚ 5730 Kasárne

Poznámka
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Meno a priezvisko

Adresa

Ruttkayová Blanka

Hronsecká cesta 52

Umiestnenie po
evakuácii
1.VÚ 5730 Kasárne

Ing. Jakubov František

Hronsecká cesta 53

1.VÚ 5730 Kasárne

Garaj Pavol

Hronsecká cesta 55

1.VÚ 5730 Kasárne

Klimáček Peter

Hronsecká cesta 56

1.VÚ 5730 Kasárne

Pecha Milan

Hronsecká cesta 57

1.VÚ 5730 Kasárne

Hermanová Adela

Hronsecká cesta 58

1.VÚ 5730 Kasárne

Lamperová Zuzana

Hronsecká cesta 59

1.VÚ 5730 Kasárne

Hudoba Ján

Hronsecká cesta 60

1.VÚ 5730 Kasárne

Kováč Vladimír

Hronsecká cesta 62

1.VÚ 5730 Kasárne

Kostúr Ján

Hronsecká cesta 64

1.VÚ 5730 Kasárne

Bobor Pavel

Hronsecká cesta 65

1.VÚ 5730 Kasárne

Garaj Ivan

Hronsecká cesta 66

1.VÚ 5730 Kasárne

Vravková Elena

Hronsecká cesta 67

1.VÚ 5730 Kasárne

Struhárik Ivan

Hronsecká cesta 68

1.VÚ 5730 Kasárne

Vaclavík Dušan

Hronsecká cesta 69

1.VÚ 5730 Kasárne

Trmík Ivan

Hronsecká cesta 70

1.VÚ 5730 Kasárne

Turoň Roman

Hronsecká cesta 71

1.VÚ 5730 Kasárne

Károlyi Karol

Hronsecká cesta 72

1.VÚ 5730 Kasárne

SVB

Hronsecká cesta 73

1.VÚ 5730 Kasárne

Potančok Miloš

Hronsecká cesta 74

1.VÚ 5730 Kasárne

SVB

Hronsecká cesta 75

1.VÚ 5730 Kasárne

SVB

Hronsecká cesta 77

1.VÚ 5730 Kasárne

SVB

Hronsecká cesta 79

1.VÚ 5730 Kasárne

Poznámka
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Sloboda Ján

Hronsecká cesta 87

1.VÚ 5730 Kasárne

Krištof Ján

Hronsecká cesta 88

1.VÚ 5730 Kasárne

Zemek Pavol, Mgr.

Hronsecká cesta 89

1.VÚ 5730 Kasárne

Pacek Ivan

Hronsecká cesta 90

1.VÚ 5730 Kasárne

Žubor Dušan

Hronsecká cesta 90

1.VÚ 5730 Kasárne

Divok Marián, Mgr.

Hronsecká cesta 92

1.VÚ 5730 Kasárne

Ing. Hudec Ján

Hronsecká cesta 94

1.VÚ 5730 Kasárne

Marcinko Tibor,Ing.

Hronsecká cesta 98

1.VÚ 5730 Kasárne

Kozlíková Zdenka

Hronsecká cesta 100

1.VÚ 5730 Kasárne

Dojčar Štefan

Hronsecká cesta 104

1.VÚ 5730 Kasárne

Szabo Ján

Hronsecká cesta 106

1.VÚ 5730 Kasárne

Németh Ján

Hronsecká cesta 110

1.VÚ 5730 Kasárne

Nosálová Eva

Hronsecká cesta 112

1.VÚ 5730 Kasárne

Terem Ján

Hronsecká cesta116

1.VÚ 5730 Kasárne

Trebula Jozef

Hronsecká cesta 118

1.VÚ 5730 Kasárne

Povalač Marián, Mgr.

Hronsecká cesta 120

1.VÚ 5730 Kasárne

Roško Ľubomír,
PaedDr.
Bursa Ondrej, Ing.

Hronsecká cesta 122

1.VÚ 5730 Kasárne

Na pažiti 1

1.VÚ 5730 Kasárne

Ďurčíková Eva, Ing.

Na pažiti 2

1.VÚ 5730 Kasárne

Faksa Jaroslav

Na pažiti 3

1.VÚ 5730 Kasárne

Vician Jaroslav, Ing.

Na pažiti 4

1.VÚ 5730 Kasárne

Hrašková Elena

Na pažiti 5

1.VÚ 5730 Kasárne

Ševčíková Anna

Na pažiti 6

1.VÚ 5730 Kasárne

Haring Ján

Na pažiti7

1.VÚ 5730 Kasárne

Malov Ján

Na pažiti 8

1.VÚ 5730 Kasárne

Kuruc Miroslav

Na pažiti 11

1.VÚ 5730 Kasárne

Lučaj Vladimír, Mgr.

Na pažiti 12

1.VÚ 5730 Kasárne

Šulek Štefan

Na pažiti 13

1.VÚ 5730 Kasárne

Kasperová Michaela,
Bc.

Na pažiti 15

1.VÚ 5730 Kasárne
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Kopečný Štefan,Ing.

A.H.Krčméryho 1

1.VÚ 5730 Kasárne

Bohuš Dušan, Mgr.

A.H.Krčméryho 2

1.VÚ 5730 Kasárne

Pacek Peter, Mgr.

A.H.Krčméryho 3

1.VÚ 5730 Kasárne

Čamara Milan, Ing.

A.H.Krčméryho 4

1.VÚ 5730 Kasárne

Kollár Milan, PhDr.

A.H.Krčméryho 6

1.VÚ 5730 Kasárne

Jakuš Ján, Mgr.

A.H.Krčméryho 8

1.VÚ 5730 Kasárne

ZOZNAM BUDOV OBČIANSKÉHO VYBAVENIA,
ktoré môžu byť postihnuté záplavami.
Obec nemá objekty nachádzajúce sa v ohrozenom území.

ZOZNAM ORGANIZÁCIÍ A VÝROBNÝCH PODNIKOV,
v ktorých sa predpokladá evakuácia za určitých okolností
Obec
Organizácia alebo výrobný
Okolnosti, kedy je potrebné
podnik
vykonať evakuáciu
/ výška vodných stavov,
zníženie bezpečnosti
ochranných hrádzí, záplavy
Hronsek

Ing. Hollý (byv. Agentura
Suzanne)

Vystúpenie vody z vodného
toku – ľavá strana

9. Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky, ich druhy,
množstvá a opatrenia na zamedzenie znečistenia vody
V obci Hronsek sa podľa dostupných údajov nenachádza lokalita, kde by boli uskladnené
nebezpečné látky.
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V. Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác
1. Zoznam dopravných prostriedkov, strojov a zariadení na výkon povodňových
záchranných prác
Druh
doprav.
prostr.,
mechan.

Dodávateľ
prostr.,
mechan.

Osoba
zodpov.
za
dodanie

nákladný
aut.1ks

živnostník

Traktor
1ks

Súkr. osoba Vladimír
Bystriansky

Ivan Herman

Č.tlf.
na
pracov
.
418832
1

Číslo
mobilu

Č.tlf.
bydlisko

Číslo
faxu

E-mail

4188321
0905408602

-

0905411096
0905411096

Zoznam dopravných prostriedkov a mechanizmov
Názov dopravných
prostriedkov a mechanizmov
Traktor

Počet

Názov organizácie

Meno zodpovedného
pracovníka a adresa

Pridelený na
US

1

Urbárska spoločnosť

Pavol Lichý

I.

2. Zoznam členov obecného hasičského zboru
Meno a priezvisko

Adresa

Ján Jakuš

Hronsek,
A.H.Krčméryho 8

Miroslav Herkel

Hronsek, Hronsecká
cesta 25.
Hronsek, Záhumnie 18

Radoslav Javorka

Milan Snopko

0907240022

Poznámka

4188165 veliteľ OHZ
OHZ
4188325
OHZ

Branislav Bystriansky Hronsek, Zámocká 8
Miroslav Bystriansky
Patrik Snopko

Číslo telefónu
pracovisko
byt

Hronsek, Zámocká 8
Hronsek, Zámocká 34
Hronsek, Zámocká 34

4188057
OHZ
4188057
OHZ
4188415
OHZ
4188415
OHZ
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3. Materiálno-technické vybavenie obecného hasičského zboru na výkon
povodňových záchranných prác
Druh materiálu, prostriedku
Prenosná motorová striekačka
Hadice „ B“
Hadice „ C“
Savice „ 120“

Počet
1
6
6
4

Poznámka
PS - 12

4. Zoznam členov pracovných čiat obce
Meno a priezvisko

Adresa

Číslo telefónu
pracovisko
byt

Poznámka

Vladimír
Bystriansky
Dušan Bystriansky

Záhumnie 35, Hronsek

-

0905411096

Továrenská 23, Vlkanová

-

00949453572

Ivan Herman

Záhumnie 10, Hronsek

-

0905408602

Ľubomír Pršanec

Zámocká 12, Hronsek

Milan Javorka

Záhumnie 18, Hronsek

-

4188325

Juraj Szabo

Hronsecká cesta 106

-

0908915343

Radoslav Ostruszka

Záhumnie 23

-

0907240022

traktor

4188056

traktor

5. Zabezpečenie pomoci záchranných zložiek integrovaného záchranného
systému
Hasičská a záchranná služba - tiesňové volanie
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Ban.
Bystrica

150, 112
tel:
420 43 00 – operačné
stred.
fax: 412 63 47 - operačné stred.

Polícia tiesňové volanie
Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Okružná 18 (PZ
Západ) BB
Okresné riaditeľstvo policajného zboru, BB,ČSA 22 (PZ
Východ)

112
tel:

Rýchla zdravotnícka pomoc: tiesňové volanie
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská
Bystrica

112
tel:

tel:

0961 603 756, 413 33 33,
413 33 11, 413 33 27
0961 603 735, 412 49 46,
412 49 48
441 11 11, 423 00 87,
413 94 57
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VI. Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb
a fyzických osôb – podnikateľov na území obce
Nemáme žiadne objekty nachádzajúce sa v ohrozenom území.

VII. Pomocná dokumentácia
2.Vzory príkazov a dokumentov, ktoré budú potrebné pri riadení a zabezpečovaní
ochrany pred povodňami

POVODŇOVÝ DENNÍK
Povodňový denník obecnej povodňovej komisie slúži najmä na vedenie záznamov o:
1.
2.
3.
4.
5.

chronologickom priebehu a následkoch povodní,
vykonávaných opatreniach na odstránenie následkov povodne
vydávaných príkazoch s uvedením mien osôb, ktoré správu podali a prevzali,
zaznamenanie presného času týchto informácií,
priebežnom prehľade o nasadených silách a prostriedkoch na výkon povodňových záchranných
prác.
Povodňový denník obecnej povodňovej komisie obsahuje najmä tieto údaje:
Dátum
a čas

Obsah
prijatého, alebo
odoslaného
hlásenia, mená
osôb, ktoré
správu prijali ,
alebo odoslali

Prijaté
opatrenie,
príkazy,
prehľad
nasadených síl a
prostriedkov
a pod.

Dátum a čas
prijatia
opatrenia,
uloženia
príkazu

Meno
zodpovednej
osoby za
vykonanie
opatrenia,
príkazu

Záznam o
splnení
opatrenia,
príkazu

Povodňový denník tvorí časť 7 povodňového plánu záchranných prác a je neoddeliteľnou súčasťou
tohto plánu. V zmysle čl. 2, pís. 1, bod i) Štatútu obecnej povodňovej komisie je za vedenie
povodňového denníka zodpovedný tajomník obecnej povodňovej komisie.
Spôsob vyrozumenia:
( meno tajomníka )
( adresa jeho pracoviska )
( adresa jeho bydliska )
( číslo mobilu ) /( mailová adresa )

Zdenka Šefranková
Obec Hronsek, Záhumnie 26
Banská Bystrica, Jilemnického 13
0944160377 / ekonom@hronsek.sk, obec@hronsek.sk,

PhDr. Milan Kollár
starosta obce
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VIII. Prílohy
Grafická časť

SITUÁCIA POVODŇOVÉHO PLÁNU
ZÁCHRANNÝCH PRÁC

Táto príloha / č . 1/tvorí grafickú časť povodňového plánu záchranných prác. Sú v nej
vyznačené najmä:
a) Predpokladaný rozsah zaplavenia územia zobrazený podľa súradníc záplavových čiar
prevzatých z príslušnej mapy povodňového ohrozenia / zatiaľ obci nebolo doručené /
b) Domy, objekty, časti obcí, miest, ktoré môžu byť zaplavené a bude potrebné z nich vykonať
evakuáciu,
c) Evakuačné trasy, objekty určené na núdzové ubytovanie,
d) Priestory na umiestnenie zvierat a materiálu,
e) Priestory sústredenia mechanizmov určených na povodňové záchranné práce,
f) Vyznačenie kritických miest križovania vodných tokov s prístupovými komunikáciami
do obcí, k priemyselným a poľnohospodárskym areálom v katastrálnom území obce
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Š TAT Ú T
obecnej povodňovej komisie.
___________________________________________________________________

Čl. 1
Postavenie obecnej povodňovej komisie.
Obecná povodňová komisia /ďalej len "komisia"/ je orgánom obce Hronsek na úseku ochrany
pred povodňami.
Čl. 2
Hlavné úlohy komisie.
(1) Povodňová komisia koordinuje a kontroluje prípravu a plnenie úloh pri ochrane pred
povodňami.
(2) Povodňová komisia
a) v oblasti prevencie
1. oboznamuje sa s predbežným hodnotením povodňového rizika, mapami povodňového ohrozenia
a mapami povodňového rizika na území svojej pôsobnosti a s ich prehodnoteniami a aktualizáciami,
2. oboznamuje sa s návrhom prvého plánu manažmentu povodňového rizika, s návrhom na jeho
aktualizáciu na území svojej pôsobnosti a iniciatívne predkladá návrhy a pripomienky,
3. oboznamuje sa s hodnotením pokroku pri dosahovaní cieľov v pláne manažmentu povodňového
rizika a predkladá návrhy na prehodnotenie a aktualizáciu opatrení na území svojej pôsobnosti pri
aktualizácii plánov manažmentu povodňového rizika,
4. oboznamuje sa s prípravou a priebežne vykonávanými opatreniami na ochranu pred povodňami,
5. navrhuje opatrenia, ktorých splnenie je potrebné na zabezpečenie ochrany pred povodňami,
b) počas povodňovej situácie / II. a III. stupeň /
1. sleduje a hodnotí vývoj povodňovej situácie,
2. koordinuje a kontroluje činnosť povodňových komisií zriadených na nižšej úrovni, ak existujú a
poskytuje im potrebnú pomoc,
3. kontroluje vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác,
navrhuje opatrenia na zvýšenie ich účinnosti a na odstránenie zistených nedostatkov,
4. navrhuje vykonanie opatrení, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ochrany pred povodňami,
5. navrhuje alebo posudzuje návrh na mimoriadnu manipuláciu na vodných tokoch a vodných
stavbách, na uvoľňovanie ľadovej zátarasy alebo ľadovej zápchy výbušninami a na vytvorenie
umelej prietrže na ochranu pred povodňami,
6. operatívne plní podľa vývoja povodňovej situácie ďalšie úlohy s cieľom znížiť povodňové riziko
a minimalizovať povodňové škody,
7. navrhuje vyhlásenie mimoriadnej situácie,
c) po povodni
1. prerokuje správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach,
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2. navrhuje opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré sa zistili počas povodňovej situácie pri
vykonávaní povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác.
(3) Komisia je podriadená obvodnej povodňovej komisii.
(4) Predsedom komisie je starosta obce, ktorý vymenúva jej členov zodpovedajúcich za výkon
záchranných prác v obci.
(5) Predseda komisie schvaľuje štatút povodňovej komisie obce, ktorý vymedzuje úlohy členov
komisie
Čl. 3
Zloženie komisie.
(1) Komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka, vedúceho technického štábu
a ďalších členov.
(2) Predsedom komisie je starosta obce a podpredsedom je poslanec obecného
zastupiteľstva. Ďalších členov komisie a technického štábu zodpovedajúcich za výkon
záchranných prác v obci, vymenúva starosta obce.
Čl. 4
Rokovanie komisie.
(l) Komisia vykonáva svoju činnosť na schôdzach, ktoré zvoláva predseda komisie podľa
potreby a povahy povodňovej situácie, najmenej však raz za rok. Program rokovania určuje
predseda komisie.
Komisia rokuje aj o úlohách, vyplývajúcich zo schválených povodňových plánov a
kontroluje ich splnenie.
(2) Schôdze komisie sú neverejné.
(3) So súhlasom predsedu komisie možno na schôdzu komisie prizvať ďalšie osoby, ktorých
účasť je pri rokovaní komisie potrebná.
(4) Rokovania komisie vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie.
(5) Komisia je spôsobilá uznášať sa , ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na
platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
(6) V nevyhnutných prípadoch so súhlasom predsedu komisie môže člena komisie zastupovať ním
poverený zástupca. Takto určený zástupca koná vždy osobne, pričom zo zastúpenia vznikajú
práva a povinnosti zastúpenému.
(7) O priebehu rokovania a uzneseniach komisie vyhotovuje tajomník komisie zápis, ktorý
zasiela všetkým členom komisie. Člen komisie, ktorého stanovisko sa neprijalo, je oprávnený
žiadať, aby sa to uviedlo v zázname.
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(8) V čase medzi schôdzami komisie, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môže rozhodnúť
o vykonaní neodkladných opatrení predseda komisie, tieto opatrenia by mali byť operatívne
schválené na najbližšej schôdzi komisie.
Čl. 5
Predseda komisie.
(1) Predseda komisie:
a) riadi prácu komisie
b) informuje príslušné orgány o vývoji povodňovej situácie a vykonaných opatreniach
c) vydáva úradné správy a informácie o vývoji povodňovej situácie a vykonaných opatreniach
d) kontroluje plnenie uznesení komisie
e) vymenúva a odvoláva, podpredsedu komisie, tajomníka komisie, vedúceho technického
štábu komisie a jeho zástupcu, ako aj ďalších členov technického štábu.
(2) Predsedovi komisie sú priamo podriadení vedúci technického štábu a tajomník komisie.
(3) Predsedu komisie v jeho neprítomnosti zastupuje v plnom rozsahu podpredseda komisie.
Čl. 6
Technický štáb komisie.
(l) Technický štáb komisie je odborným, poradným a výkonným orgánom komisie.
(2) Technický štáb zabezpečuje opatrenia komisie v čase od vyhlásenia stupňa povodňovej
aktivity, pripravuje a predkladá komisii návrhy opatrení a vykonáva ich.
(3) Vedúcim technického štábu je spravidla veliteľ obecného hasičského zboru.
Čl. 7
Úlohy technického štábu povodňovej komisie.
(1) Technický štáb najmä:
a) navrhuje komisii vyhlásenie a odvolanie stupňov povodňovej
aktivity na území obce
b) sleduje vývoj povodňovej situácie a navrhuje komisii upozorniť
povodňové komisie okolitých obecných resp. mestského úradu
na nevyhnutnosť záchranných prác
c) navrhuje komisii vyžiadať pomoc ostatných záchranných zložiek
d) navrhuje zapojenie občanov a použitie vecných prostriedkov na
zásah v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne , ktorá môže
35

zapríčiniť ohrozenie ľudských životov a vážne škody na majetku
e) navrhuje komisii žiadať o súhlas na manipuláciu na vodohospodárskych dielach
v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a pri odchode ľadov, a zamýšľané
uvoľňovanie ľadových celín a zátarasov výbušninami
f) podáva návrhy na poskytovanie pomoci presahujúcej rámec povodňových plánov
g) podáva návrhy na prípravu a začatie evakuačných prác.
Čl.8
Zabezpečovanie činnosti komisie.
(l) Organizačné a administratívne práce spojené s činnosťou komisie, najmä prípravu podkladov
na rokovanie, vykonáva tajomník komisie v spolupráci s príslušnými orgánmi obce, ktorých
zástupcovia sú členmi komisie.
(2) Výdavky spojené s činnosťou komisie a technického štábu sa uhradzujú z rozpočtových
prostriedkov obce.
(3) Cestovné výdavky členov komisie a technického štábu sa uhradzujú z vlastných rozpočtových
zdrojov.
Čl.9
Účinnosť.
Tento štatút nadobúda platnosť dňom jeho vydania.

PhDr. Milan Kollár
starosta obce
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