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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 Z. z. 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 NR SR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
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II. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami
1) Obecná povodňová komisia obce Hronsek

P. č.

Meno a priezvisko
Funkcia

Funkcia na
pracovisku

Telefón na
pracovisko

Bydlisko

Telefón - mobil

1.

Ing. Miroslav
Ostrihoň, PhD.

Predseda

starosta obce
Hronsek

4188 107

Hronsek,
A.H.Krčméryho 6

0907 069 876

2.

Juraj Szabo

Podpredseda

zást. starostu
Hronsek

0908 915 343

Hronsek,
Hronsecká cesta 106

0908 915 343

3.

Ing. Lenka
Kubeková

Tajomník

zamestnanec
na OcÚ

4188 107

Hronsek,
Hronsecká cesta 73

0908 231 074

4.

Patrik Snopko

Vedúci tech.
štábu

technik

0948 298 353

Hronsek,
Zámocká 34

0948 298 353

5.

Milan Snopko

Člen

nastavovač

0903 588 566

Hronsek
Zámocká 34

0904 075 606

6.

Ing. Eva Ďurčíková

Člen

zamestnanec na
OcÚ

4188 107

Hronsek,
Na pažiti 2

0911819146

7.

Radoslav Javorka

Člen

automechanik

048/4182 686

Hronsek,
Záhumnie 18

0908 932 875

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) Krízový štáb obce Hronsek

P.
č.

Meno a
priezvisko

Funkcia na
pracovisku

Telefón na
pracovisko

Bydlisko

Telefón - mobil

1.

Ing. Miroslav
Ostrihoň, PhD.

Predseda

starosta obce
Hronsek

4188 107

Hronsek,
A.H.Krčméryho 6

0907 069 876

2.

Juraj Szabo

Podpredseda

zást. starostu
Hronsek

0908 915 343

Hronsek,
Hronsecká cesta
106

0908 915 343

3.

Ing. Lenka
Kubeková

Tajomník

zamestnanec
na OcÚ

4188 107

Hronsek,
Hronsecká cesta 73

0908 231 074

4.

Patrik Snopko

Vedúci tech.
štábu

technik

0948 298 353

Hronsek,
Zámocká 34

0948 298 353

5.

Milan Snopko

Člen

nastavovač

0903 588 566

Hronsek
Zámocká 34

0904 075 606

6.

Ing. Eva
Ďurčíková

Člen

zamestnanec na
OcÚ

4188 107

Hronsek,
Na pažiti 2

0911819146

7.

Radoslav Javorka

Člen

automechanik

048/4182 686

Hronsek,
Záhumnie 18

0908 932 875

Funkcia
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3) Okresný úrad Banská Bystrica – odbor starostlivosti o životné prostredie

II.3. Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Banská Bystrica,
Námestie Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica
aktualizácia august
2015

por.
č.

titul
meno
priezvisko
Ing.

1.

Jozef
RATICA
Ing.

2.

Vladimír
KOŇÁR
Mgr.

3.

Marian
ŽABKA
Ing.

4.

Vladimír
BABJAK

odbor

oddelenie

funkcia

telefón na
pracovisko

e-mail

adresa bydliska

fax na pracovisko
starostlivosti o
životné
prostredie

048/430 62 50
vedúci odboru

048/430 62 51
0907 104 979

starostlivosti o
životné
prostredie

ochrana prírody a
vybraných zložiek
životného prostredia
kraja

vedúci oddelenia

starostlivosti o
životné
prostredie

štátnej správy vôd a
vybraných zložiek
životného prostredia
kraja

vedúci oddelenia

starostlivosti o
životné
prostredie

ochrana prírody a
vybraných zložiek
životného prostredia

048/430 62 52

jozef.ratica@minv.sk
048/423 01 60

telefón domov
fax domov

Tatranská 35
Banská Bystrica

048/417 18 62

974 11

vladimir.konar@minv.sk

0917 881 401
048/423 01 60
048/430 64 31

marian.zabka@minv.sk

0917 881 413

Limbová 23
Banská Bystrica

048/423 01 60
048/430 63 61
vedúci oddelenia

vladimir.babjak@minv.sk

0907 747 339

Javornícka 4
Banská Bystrica

048/423 01 60
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4) Obvodná povodňová komisia Banská Bystrica

II. 4. Obvodná povodňová komisia Banská Bystrica
aktualizácia august 2015
por.
č.

titul
meno
priezvisko

funkcia
v komisii

PhDr.
1.

2.

Ľubica
LAŠŠÁKOVÁ
Ing.
Jozef

predseda

podpredseda

4.

RATICA
Ing.
Vladimír
BABJAK
pplk. Ing.
Dušan

5.

MLYNÁRIK
Ing.
Jozef

6.

SEKERÁŠ
pplk. Mgr.
Igor

7.

MATÚŠKA
Ing.
Milan

8.

ŽIAK
Ing.
Anna

člen

9.

ŠABOVÁ
Ing.
Vladimír

člen

3.

MASICA
doc. MUDr.

tajomník
vedúci
technického
štábu
člen

člen

člen

zamestnávateľ
adresa
funkcia

telefón
na
pracovisko

Okresný úrad Banská Bystrica

0910 555 500

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

048/430 62 00

Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica

048/430 62 51

vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Banská Bystrica
Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica
odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
Komenského 27, Banská Bystrica
riaditeľ
Okresný úrad Banská Bystrica
Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica
vedúci odboru krízového riadenia

0907 104 979
048/430 63 61
0907 747 339

e-mail

adresa bydliska

fax na pracovisko
prednosta.bb@minv.sk

telefón domov
fax domov

Podlavická 32

0903 264 824

Banská Bystrica
048/413 65 58

048/430 62 50

048/420 43 01
0917 804 237

jozef.ratica@minv.sk
048/423 01 60
vladimir.babjak@minv.sk

dusan.mlynarik@minv.sk

Tatranská 35

048/417 18 62

Banská Bystrica
974 11
Javornícka 4
Banská Bystrica
Sitnianska 17
Banská Bystrica

048/417 04 95

Okružná 2406/33
Zvolen

0903 605 649
045/533 02 56

Moskovská 40
Banská Bystrica

0917 677 347

048/412 63 47
048/430 63 40
048/413 65 50
903 605 649

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
048/860 31 00
048/860 31 01
Okružná 19, Banská Bystrica
riaditeľ
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ BB
048/471 61 59
Partizánska cesta 69, Banská Bystrica
0903 806 526
vedúci povodňový technik - Správa povodia horného Hrona
048/471 75 32
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a. s., Závod 01
Partizánska cesta 73, Banská Bystrica
0905 247 966
výrobno-technický námestník
Lesy Slovenskej republiky, OZ Slovenská Ľupča
048/418 72 95
Lichardova 52, Slovenská Ľupča
0918 334 500
riaditeľ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
048/436 77 48

Jozef.Sekeras@minv.sk
048/413 10 06
igor.matuska@minv.sk
0961 603 109
milan.ziak@svp.sk

Horná 245
Poniky

048/471 61 58
anna.sabova@stvps.sk

Kostolná 210/23
Králiky

vladimir.masica@lesy.sk

Tajovského 14
Badín

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

Kráľovohoľská
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15
10.

11.

Kvetoslava
KOPPOVÁ,
PhD.
Ing.
Dušan

12.

ŠKUBÁK
Ing.
František

13.

14.

15.

ŠAGÁT
Ing.
Martin
MARTINKA
Ing.
Peter
HAVETTA
Ing.
Stanislav
FERIANC

člen

člen

člen

člen

člen

Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica
vedúca odboru hygieny životného prostredia a zdravia
Banskobystrická regionálna správa ciest, závod 11
Majerská cesta 94, Banská Bystrica
vedúci strediska
Okresný úrad Banská Bystrica
Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica
vedúci odboru pozemkového a lesného
Okresný úrad Banská Bystrica
Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica
vedúci odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Hydromeliorácie, š. p. Bratislava
dislokačné pracovisko Levice, Tabaková 21

0903 570 205

Banská Bystrica
048/436 77 47

048/472 39 30
0905 482 899

dskubak@rscbb.sk

048/471 29 15
0903 504 006

frantisek.sagat@minv.sk

Gaštanová 5
Banská Bystrica

048/430 62 62
0908 978 865

martin.martinka@minv.sk

M. Rázusa 21
Banská Bystrica

036/631 28 53
0903 997 983

levice@hmsp.sk
036/630 81 21

člen

Mestský úrad Banská Bystrica
ČSA 26, Banská Bystrica

048/433 04 00
0918 505 225

stanislav.ferianc@banskabystrica.sk

0903 504 006

Stavianska 5/B
Zlaté Moravce
953 01
Timravy 2
Banská Bystrica

0905 539 504
048/414 54 30

vedúci stavebného odboru
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5) Technický štáb Obvodnej povodňovej komisie Banská Bystrica

II. 5. Technický štáb Obvodnej povodňovej komisie Banská Bystrica
aktualizácia august 2015
por.
č.

1.

titul
meno
priezvisko
pplk. Ing.
Dušan
MLYNÁRIK

funkcia
v komisii
vedúci
technického
štábu

2.

Milan

3.

SUJA
Ing.
Jarmila

4.

KOSÁKOVÁ
pplk. Mgr.
Igor

člen

5.

MATÚŠKA
Ing.
Jozef

člen

6.

7.

SEKERÁŠ
Ing.
Dušan
ŠKUBÁK
Ing.
Ľubomír
KOSTIVIAR

zástupca
vedúceho
člen

člen

člen

zamestnávateľ
adresa
funkcia

telefón
na pracovisko

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
Komenského 27, Banská Bystrica

048/412 46 51
0917 804 237

riaditeľ
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
Komenského 27, Banská Bystrica

048/420 43 05
0904 263 103

e-mail

adresa bydliska

fax na pracovisko
dusan.mlynarik@minv.sk

telefón
domov
fax domov

Sitnianska 17
Banská Bystrica

048/417 04 95

048/412 63 47

Okresný úrad Banská Bystrica
Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica
odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
Okružná 19, Banská Bystrica
riaditeľ
Okresný úrad Banská Bystrica
Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica
vedúci odboru krízového riadenia

048/430 63 72

Banskobystrická regionálna správa ciest, závod 11
Majerská cesta 94, Banská Bystrica
vedúci strediska
Čistiareň komunálnych odpadových vôd
Rakytovce
vedúci prevádzky

048/472 39 30
0905 482 899

048/860 31 00
048/860 31 01
048/430 63 40
048/413 65 50
0903 605 649

048/ 410 38 85
0908 929 877

Beskydská 2
Banská Bystrica
jarmila.kosakova@minv.sk

Bernolákova 16
Banská Bystrica

igor.matuska@minv.sk

Moskovská 40
Banská Bystrica

0917 677 347

Jozef.Sekeras@minv.sk

Okružná 2406/33
Zvolen

045/533 02 56

048/413 10 06
dskubak@rscbb.sk

Lúčna 42
Nemce
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6) Okresný úrad Banská Bystrica

II.6. Okresný úrad Bystrica, Námestie Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica
aktualizácia august 2015

titul

por.
č.

meno

odbor

oddelenie

funkcia

telefón na
pracovisko

priezvisko
048/413 64 47
prednostka

Ľubica

0918 786 452

2.

Jana

všeobecná
vnútorná správa

048/430 62 70
vedúca odboru

Ing.
Dagmar

všeobecná
správne, štátneho
vnútorná správa občianstva a matrík

vedúca
oddelenia

všeobecná
vnútorná správa

vedúci
oddelenia

telefón domov
fax domov

Podlavická 32

0903 264 824

Banská Bystrica
048/413 65 58
Jana.Sikulova@minv.sk

048/413 65 47
0911 911 146

ŠIKULOVÁ
3.

prednosta.bb@minv.sk

0910 555 500

LAŠŠÁKOVÁ
JUDr.

adresa bydliska

fax na pracovisko

PhDr.
1.

e-mail

048/430 62 75

048/423 16 02
Dagmar.Albertova@minv.sk

ALBERTOVÁ
Ing.
4.

Marián

priestupkové

048/430 63 20
0911 911 146

Ing.
Jozef

048/430 63 40
krízové riadenie

vedúci odboru

Mgr.
Anna

krízové riadenie

civilná ochrana a
krízové plánovanie

vedúca
oddelenia

048/430 63 41

Okružná 2406/33

045/533 02 56

Zvolen
048/413 10 06
Anna.Plandorova@minv.sk

A. Hlinku 2317/32

045/536 91 56

Zvolen

0902 114 620

048/413 10 06

Mgr.
Juraj

Jozef.Sekeras@minv.sk

048/413 65 50

PLANDOROVÁ
7.

048/480 02 75

Banská Bystrica

0903 605 649
048/423 11 56

SEKERÁŠ
6.

Poľná 19

048/414 76 80

MIKUŠ
5.

Marian.Mikus2@minv.sk

krízové riadenie

koordinačné
stredisko IZS

vedúci
oddelenia

048/430 63 88
0903 533 116

Juraj.Tuharsky@minv.sk

Strážska 27
Zvolen

TUHÁRSKY
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Ing.
8.

9.

Ján

048/430 63 80
krízové riadenie

obrana štátu

vedúci
oddelenia

048/415 36 23

SLOBODA

0905 567 512

Ing.

048/430 63 00

Marta

majetkovoprávny

vedúca odboru

PaedDr.
Dáša

048/430 62 20
organizačný

vedúca odboru

0910 901 775

11.

Vladimír

živnostenského
podnikania

048/430 62 12
vedúci odboru

12.

Ľubica

13.

Jaroslav

Kráľovohoľská 13

0903 440 035

Banská Bystrica

048/417 38 07

Dasa.Kurjatkova@minv.sk

Vladimir.Kucera@minv.sk
048/413 54 60

živnostenského
podnikania

živnostenskej
registrácie

vedúca
oddelenia

048/430 62 11

Lubica.Fararikova@minv.sk
048/413 54 60

FARÁRIKOVÁ
Ing.

Marta.Babjakova@minv.sk

0903 502 318

KUČERA
Ing.

048/430 63 89

048/413 65 58

KURJATKOVÁ
Ing.

Banská Bystrica

048/413 63 09

BABJAKOVÁ
10.

Hviezdoslavova 22
Jan.Sloboda@minv.sk

živnostenského
podnikania

živnostenskej
kontroly

vedúci
oddelenia

048/430 62 16

Jaroslav.Turcan@minv.sk

TURČAN
Mgr.
14.

Ingrid

048/471 01 12
školstva

Mária

odborných a
metodických
činností

vedúca
oddelenia

školstva

analýz, finančných
a kontrolných
činností

vedúca
oddelenia

Ing.
Zdenka
MIKULOVÁ
Ing.
17.

Elena
REJDOVIANOVÁ

048/471 01 21

školstva

KOLÁRSKA
16.

0907 840 477

ingrid.haringova@minv.sk
048/471 01 17

HARINGOVÁ
Ing.
15.

vedúca odboru

0907 720 835
048/471 01 31
0907 720 836

špecializovaných
činností

zdenka.mikulova@minv.sk
048/471 01 17

048/471 01 14
školstva

maria.kolarska@minv.sk

0907 840 438

elena.rejdovianova@minv.sk
048/471 01 17
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Ing.
18.

Janka

výstavby a
bytovej politiky

048/430 63 77
vedúca odboru

0903 390 391

MYLBACHROVÁ
Ing.arch.
19.

Milica

048/430 64 10

výstavby a
bytovej politiky

územného
plánovania

vedúca
oddelenia

výstavby a
bytovej politiky

bytovej politiky

vedúca
oddelenia

výstavby a
bytovej politiky

štátnej stavebnej
správy

vedúca
oddelenia

048/430 63 79

jana.mylbachrova@minv.sk
048/430 64 10
milica.visnovska@minv.sk

0902 926 132

VIŠŇOVSKÁ
Ing.
20.

Božena

048/430 64 08

bozena.mikovinyova@minv.sk

0902 926 131

MIKOVÍNYOVÁ
Ing.
21.

Dagmar
DIKOVÁ
Mgr.

22.

Pavol

048/430 63 75

0911 800 561
opravných
prostriedkov

vedúci odboru

23.

Martin
MARTINKA
Ing.

24.

Jozef
RATICA
Ing.

25.

Vladimír
KOŇÁR
Mgr.

26.

Marian
ŽABKA
Ing.

27.

Vladimír
BABJAK

pavol.lepies@minv.sk
048/430 66 49

LEPIEŠ
Mgr.

dagmar.dikova@minv.sk

0902 926 130

cestnej dopravy
a pozemných
komunikácií
starostlivosti o
životné
prostredie

048/430 62 60
vedúci odboru

0908 978 865

martin.martinka@minv.sk
048/413 61 14

048/430 62 50
vedúci odboru

048/430 62 51
0907 104 979

starostlivosti o
životné
prostredie

ochrana prírody a
vybraných zložiek
životného prostredia
kraja

vedúci
oddelenia

starostlivosti o
životné
prostredie

štátnej správy vôd a
vybraných zložiek
životného prostredia
kraja

vedúci
oddelenia

starostlivosti o
životné
prostredie

ochrana prírody a
vybraných zložiek
životného
prostredia

vedúci
oddelenia

048/430 62 52

jozef.ratica@minv.sk
048/423 01 60

Tatranská 35
Banská Bystrica

048/417 18 62

974 11

Vladimir.Konar@minv.sk

0917 881 401
048/423 01 60
048/430 64 31

Marian.Zabka@minv.sk

0917 881 413

Limbová 23
Banská Bystrica

048/423 01 60
048/430 63 61

vladimir.babjak@minv.sk

0907 747 339

Javornícka 4
Banská Bystrica

048/423 01 60
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Ing.
048/430 64 90
28.

Jozef

pozemkový a
lesný

jozef.pliestik@minv.sk
vedúci odboru

PLIEŠTIK
JUDr.
29.

Jakub

0910 899 413
048/281 96 60

katastrálny

vedúci odboru

0910 950 299

Ing.
Mária

katastrálny

KAPUSTOVÁ
Ing.
31.

Pavel

katastrálny

technické,
dokumentácie a
poskytovania
informácií

vedúca
oddelenia

zápisov práv k
nehnuteľnostiam

vedúci
oddelenia

048/281 96 30

KUČEROVÁ

maria.kapustova@minv.sk

048/281 96 70

pavel.zauska@minv.sk
048/414 27 35

Ing.
Renáta

jakub.sisovsky@minv.sk

048/414 27 35

ZAUŠKA
32.

Bacúch

048/414 27 35

ŠIŠOVSKÝ
30.

Lúčka 181

katastrálny

registratúry

vedúca
oddelenia

048/281 96 41

renata.kucerova@minv.sk
048/414 27 35

13

7) Krízový štáb OÚ Banská Bystrica

II. 7. Krízový štáb Okresného úradu Banská Bystrica
aktualizácia august 2015

por.
č.

titul
meno

1.

priezvisko
PhDr.
Ľubica

2.

LAŠŠÁKOVÁ
Ing.
Jozef

3.

SEKERÁŠ
Ing.
Milan

4.

UHRÍK, PhD.
plk. Ing.
Dušan

funkcia
v štábe

predseda

podpredseda

člen

člen

SĽÚKA

5.

6.

7.

8.

9.

plk. JUDr.
Marian
SLOBODNÍK
MVDr.
Vasiľ
ČERNÁK
Ing.
Jozef
RATICA
doc. MUDr.
Cyril
KLEMENT, CSc.
Ing.
Peter

člen

člen

člen

člen

zamestnávateľ
adresa
funkcia
Okresný úrad Banská Bystrica
Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica
prednostka
Okresný úrad Banská Bystrica
Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica
vedúci odboru krízového riadenia
Banskobystrický samosprávny kraj
Nám. SNP 23, Banská Bystrica
riaditeľ úradu
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica
riaditeľ

prednosta.bb@minv.sk

adresa bydliska

048/860 65 10
048/860 65 11
0905 230 335

Regionálna veterinárna a potravinová správa
Skuteckého 19, Banská Bystrica
riaditeľ
Okresný úrad Banská Bystrica
Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica
vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica
regionálny hygienik

048/412 56 02
0903 554 447
048/430 62 50
048/430 62 51
907104979
048/414 35 14
048/414 40 40
048/436 77 33
048/ 432 79 96
048/ 432 79 97

telefón domov
fax domov

Podlavická 32
Banská Bystrica

0903 264 824

Okružná 2406/33
Zvolen

045/533 02 56

048/413 65 58
Jozef.Sekeras@minv.sk
048/413 10 06
milan.uhrik@bbsk.sk
048/432 55 15

048/860 21 00
048/860 21 01
0917 927 342

Partizánska cesta 5, Banská Bystrica

e-mail
fax na pracovisko

048/423 16 05
0910 555 500
048/430 62 00
048/430 63 40
048/423 11 56
0903 605 649
048/432 56 22
0908 032 611

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Banskej Bystrici
9. mája 1, Banská Bystrica
riaditeľ

Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a. s.

člen

telefón
na pracovisko

dusan.sluka@minv.sk

048/415 13 37
marian.slobodnik@minv.sk

Nitrianska 26

Komjatice
941 06
Čelovce 47
Veľký Krtíš
991 41
Cesta k nemocnici
39/A
Banská Bystrica

0908 032 611

047/488 31 12

0917 927 342

0961 602 109
Riaditel.BB@svps.sk

jozef.ratica@minv.sk
048/423 01 60

048/619 41 35

Tatranská 35
Banská Bystrica
974 11

048/417 18 62

0907 825 606
048/413 44 17

cyril.klement@vzbb.sk
048/414 26 42
p.martinka@stvps.sk

Chabanecká 7
Banská Bystrica

0905 764 956
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11.

MARTINKA
Ing.
Peter
JEDINÁK
Ing.
Daniel

12.

DEMKO
Mgr.
Anna

10.

člen

člen

člen

PLANDOROVÁ
13.

14.

Ing.
Dušan

člen

Samostatný odbor krízového riadenia zdravotníctva Banskobystrického kraja

Nám. Ľ. Svobodu 1, Banská Bystrica
vedúci odboru
Okresný úrad Banská Bystrica
Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica
vedúca oddelenia civilnej ochrany a krízového plánovania
Banskobystrická regionálna správa ciest, závod 11
Majerská cesta 94, Banská Bystrica

048/432 72 41
peter.jedinak@sse.sk

0905 803 799
048/412 40 48

048/413 94 57
0907 569 003

ddemko@nspbb.sk

0907 569 003

048/430 63 41
048/414 84 95

Anna.Plandorova@minv.sk

0905 482 899

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Nám. Ľ. Svobodu 4, Banská Bystrica
riaditeľ

048/472 65 01

marianna.hoghova@dfnbb.sk

0918 694 378

dfn@dfnbb.sk

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosvelta

048/413 39 67

Nám. Ľ. Svobodu 1, Banská Bystrica

0915 831 407

Miriam
LAPUNÍKOVÁ,
MBA

člen

SLOBODA

048/472 65 49

riaditelstvo@nspbb.sk

riaditeľka

Ing.
Ján

045/536 91 56
0902 114 620

dskubak@rscbb.sk

Ing.
Marianna

člen

A. Hlinku 2317/32
Zvolen

048/413 60 41
048/472 39 30

vedúci strediska

Ing.

16.

0905 764 956
041/ 519 61 02
0905 803 799

ŠKUBÁK

HOGHOVÁ
15.

generálny riaditeľ
Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina
Švantnerova 9, Banská Bystrica
vedúci odboru oblastného centra Banská Bystrica

člen

Okresný úrad Banská Bystrica

048/430 63 80

Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica
vedúci oddelenia obrany štátu

048/415 36 23
0905 567 512

Jan.Sloboda@minv.sk

Hviezdoslavova 22
Banská Bystrica
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8) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici

II. 8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici
aktualizácia august 2015

titul
meno
priezvisko
pplk. Ing.
Dušan
MLYNÁRIK

telefón
na pracovisko
048/420 43 01
0917 804 237

e-mail

adresa bydliska

fax na pracovisko
dusan.mlynarik@minv.sk

Sitnianska 17
Banská Bystrica

telefón domov
fax domov
048/417 04 95

048/412 63 47

9) Integrovaný záchranný systém

II. 9. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému Okresného úradu
Banská Bystrica
por.
č.

titul

funkcia

telefón
na pracovisko

e-mail

vedúci oddelenia

048/430 63 88

Juraj.Tuharsky@minv.sk

adresa bydliska

aktualizácia august 2015
telefón domov

meno
priezvisko
Mgr.
1.

Juraj
TUHÁRSKY

fax na pracovisko
0903 553 116

fax domov
Strážska cesta 27
Zvolen
974 05
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10) Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

II. 8. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
aktualizácia august 2015

titul
meno
priezvisko
pplk. Mgr.
Igor
MATÚŠKA

telefón
na pracovisko
048/860 31 00
048/860 31 01

e-mail

adresa bydliska

fax na pracovisko
igor.matuska@minv.sk

telefón domov
fax domov

Moskovská 40
Banská Bystrica

0917 677 347

0961 603 109

11) Ostatné organizácie
Podľa potreby
a) poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby
b) DHZO /predtým OHZ/
c) závodné hasičské útvary
c) závodné hasičské zbory
e) iné právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane životy,
zdravia, majetku
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III. Stupne povodňovej aktivity, predpovedná povodňová služba, hlásna povodňová
služba a varovanie obyvateľstva
1. Vodné toky pretekajúce cez obec Hronsek, vrátane prehľadnej situácie a kontaktov na správcu toku
Cez obec Hronsek preteká rieka Hron, má dĺžku 2,2 km a potok Hrabovka, má dĺžku 3,8 km

2. Stupne povodňovej aktivity v profile vodného toku v obci
Cez obec Hronsek preteká rieka Hron, má dĺžku 2,2 km a potok Hrabovka, má dĺžku 3,8 km
Stupne povodňovej aktivity charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne, ktorá je vyjadrená
určenými vodnými stavmi alebo prietokmi vo vodných tokoch a na vodných stavbách. V povodňových
plánoch sú stanovené tri stupne povodňovej aktivity, pričom III. stupeň povodňovej aktivity charakterizuje
najväčšie ohrozenie povodňou.
Vodné stavy a prietoky zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity schvaľuje ministerstvo na návrh
správcu vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcu drobného vodného toku po prerokovaní
s okresným úradom alebo okresným úradom v sídle kraja a Slovenským hydrometeorologickým ústavom.
I. stupeň povodňovej aktivity nastáva
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 pätu 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.
II. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje
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 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. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje
a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne,
b) na neohrádzovanom vodnom toku pri prietoku presahujúcom kapacitu koryta vodného toku, ak voda
zaplavuje priľahlé územie a môže spôsobiť povodňové škody,
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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 vylieva z koryta vodného toku a môže spôsobiť povodňové škody,
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.
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.
Ak je pochybnosť o tom, či v určitom území a v určitom čase bola povodeň, rozhoduje orgán ochrany
pred povodňami na žiadosť správcu vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcu drobného
vodného toku. Pri rozhodovaní sa posudzuje situácia, ktorá zapríčinila alebo mohla zapríčiniť povodeň podľa
okolností uvedených v § 2 zákona 7/2010 Z. z.
I. stupeň povodňovej aktivity 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. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity sa odvoláva, keď
a) vodný stav a prietok klesne pod hladinu určenú v povodňovom pláne,
b) 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.
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.
II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity vyhlasuje a odvoláva na návrh správcu
vodohospodársky významného vodného toku, správcu drobného vodného toku alebo z vlastného podnetu
a) starosta obce pre územie obce,
b) prednosta okresného úradu pre územie viacerých obcí alebo pre územie obvodu,
c) prednosta okresného úradu v sídle kraja na vodných tokoch, ktoré pretekajú dvoma alebo viacerými
územnými obvodmi kraja,
d) minister životného prostredia Slovenskej republiky na hraničných úsekoch vodných tokov alebo pre
územie, ktoré presahuje územný obvod kraja, ak tým nepoveril iný orgán ochrany pred povodňami.
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.
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Počas vyhlásených stupňov povodňovej aktivity (II. alebo III.) je Obecná povodňová komisia obce zvolaná
v priestoroch Obecného úradu v Hronseku odkiaľ riadi a koordinuje záchranné a zabezpečovacie práce
v súčinnosti s Obvodnou povodňovou komisiou, Okresným riaditeľstvom HaZZ, Políciou SR, Správcom
vodného toku – obec Hronsek a ostatnými zložkami a organizáciami.
Komunikácia s terénnymi pracovníkmi a hliadkami je telefonická (mobil). Pre potreby dostupnosti pri
miestnom zisťovaní budú použité služobné motorové vozidlá.

SPOJENIE so správcom vodných tokov
Organizácia

Zodpovedná osoba
Ing. V. Masica

Tlf. pracov.

Tlf.

0918334500

048 4715722

Mobil
0910 890 729

So,Ne,sviatky
0903840230

Poznámka

Lesy SR OLZ S. Ľupča
Dispečing
Slovenský vodohosp. podnik, 048/471 61 38
š.p. OZ Banská Bystrica

3. Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania obyvateľstva v obci
Hlásna povodňová služba prijíma a poskytuje informácie súvisiace s možným vznikom povodňovej
situácie alebo so vznikom mimoriadnej udalosti, na základe ktorých sa s využitím informačného systému
civilnej ochrany zabezpečí včasné varovanie obyvateľstva, vyrozumenie orgánov ochrany pred povodňami,
orgánov štátnej správy, zložiek Hasičského a záchranného zboru a obcí na povodňou ohrozenom území.
Hlásnu povodňovú službu zabezpečuje:
a) ministerstvo vnútra, okresné úrady v sídlach krajov, okresné úrady a obce,
b) ministerstvo prostredníctvom Slovenského hydrometeorologického ústavu a správcu vodohospodársky
významných vodných tokov,
c) predpovedná povodňová služba.
Varovanie obyvateľstva na povodňou ohrozenom území vykonáva varovacie a vyrozumievacie
centrum civilnej ochrany alebo obec.
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) okresné 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) okresné úrad prostredníctvom obvodnej siete sirén v prípade, ak sirény alebo miestne informačné
prostriedky neboli aktivované predtým obcou alebo ak hrozí bezprostredné nebezpečenstvo a nemá
informáciu o predchádzajúcom varovaní obyvateľstva obcou, alebo právnickou osobou, alebo fyzickou
osobou – podnikateľom,
c) právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ prostredníctvom svojho systému varovania
obyvateľstva a vyrozumenia osôb v prípade, ak sirény alebo miestne informačné prostriedky neboli
predtým aktivované obcou, alebo okresným úradom, alebo okresným úradom v sídle kraja.
Varovné signály „OHROZENIE VODOU“, a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňajú
hovorenou informáciou v hromadných informačných prostriedkoch v súlade s príslušným predpisom.
Obec odosiela priebežnú správu o povodňovej situácii každých 12 hodín so stavom k 06:00 hodine do 07:00
hodiny a k 18.00 hodine do 19.00 hodiny počas:
a) III. stupňa povodňovej aktivity a vyhlásenia mimoriadnej situácie okresnému úradu.
(e-mailom – babjak@minv.sk, okr.bb@minv.sk, Miriam.Galkova@minv.sk).
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IV. Povodňové záchranné práce obce Hronsek
1. Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou
Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou bude zabezpečené prostredníctvom:
a) obecného rozhlasu obce,
b) 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
(varovné signály budú následne doplnené hovorenou informáciou prostredníctvom obecného rozhlasu)
c) osobne vyhlasovaním cez reproduktorový zosilňovač umiestnený vo vozidle resp. oznamovaním pracovníkmi
OcÚ a inými poverenými osobami.
Varovanie a vyrozumenie právnických a podnikajúcich fyzických osôb na území obce:

a)
b)
c)
d)

telefonicky
faxom
e-mailom
osobne

Slovenský hydrometeorologický ústav na požiadanie obci poskytne údaje o hydrometeorologickej situácii:
www.shmu.sk
číslo tel.
adresa

e-mail

kontaktná osoba funkcia

číslo faxu
Slovenský hydrometeorologický
ústav
Jeséniová 17
833 15 Bratislava
Slovenský hydrometeorologický
ústav
regionálne stredisko Banská Bystrica
Zelená 5, 974 04 Banská Bystrica

02/594 151 11
shmu@shmu.sk

generálny riaditeľ

číslo tel.

meno

e-mail

priezvisko

číslo faxu

RNDr.

02/547 745 93
048/413 92 83
0918 976 924
pohotovostný hydrológ
0908 455 081

titul

02/594 153 36

Martin

shmu-gr@shmu.sk

BENKO, PhD.

02/547 736 20
048/472 96 54

vedúci

Mgr.

hipsbb@shmu.sk

Robert

robert.chriastel@shmu.sk

048 413 86 89

CHRIAŠTEĽ

048/413 85 45

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.
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 - kultúrny dom.
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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, 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
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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
8. Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu byť ohrozené povodňou
Meno
Kopečný
Bohuš
Pacek
Čamara
Kollár
Ambroz
Stano
Komora
Jakušová - ev.fara
Havranová
Kováč
Sekereš
Dobrík
Juhaniak
Lovich
Olšiak
Moravčíková
Pechová
Moravčík

ulica
A.H.Krčméryho
A.H.Krčméryho
A.H.Krčméryho
A.H.Krčméryho
A.H.Krčméryho
A.H.Krčméryho
A.H.Krčméryho
A.H.Krčméryho
A.H.Krčméryho
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta

OČ

Umiestnenie po
evakuácii

1
2
3
4
6
9
12
14
8
33
35
37
39
40
40A
41
42
43
44

Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
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Moravčík
Javorka
Struháriková
Struhárik
Obert
Pivoluska
Škuta
Haviarová
Klimáček
Hermanová
Lamper
Hudoba
Kováč
Kostúr
Bobor
Václavíková
Garaj
Vravko, Faltáni
Struhárik
Václavíková
Trmík
Krištof
Zemek
Pacek, Žubor
Divok, Hudecová
Hudec
Marcinko
Kozlíková
Dojčár
Dojčár
Szabo
Marček
Németh
Nosál
Terem, Ondruš
Trebula
Povalač
Roško
Bursa
Ďurčíková
Faksa
Vician
Hrašková
Ševčíková
Haring
Malov
Haring
Kuruc

Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Hronsecká cesta
Na pažiti
Na pažiti
Na pažiti
Na pažiti
Na pažiti
Na pažiti
Na pažiti
Na pažiti
Na pažiti
Na pažiti

44 A
45
46
48
50
50A
52
54
56
58
59
60
62
64
65
65 A
66
67
68
69
70
88
89
90
92
94
98
100
102
104
106
108
110
112
116
118
120
122
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
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Lučaj
Šulek
Kasperová
Herban
Tuhárska

Na pažiti
Na pažiti
Na pažiti
Záhumnie
Záhumnie

12
13
15
1
2

Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom

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

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.

nákladný
aut.1ks

živnostník

Traktor
1ks

Súkr. osoba

Osoba
zodpov.
za
dodanie
Ivan Herman

Č.tlf.
na
pracov.

Číslo
mobilu

4188321

Č.tlf.
bydlisko

Číslo
faxu

E-mail

4188321
0905408602

0918 614 787
Radoslav
Ostruszka

-

0918 614 787

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.
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2. Zoznam členov DHZO obce Hronsek (adresy a telefónne spojenie)
Meno a priezvisko

Adresa

Patrik Snopko

Zámocká 34, Hronsek

Ján Jakuš

A.H.Krčméryho 8,
Hronsek
Sokolovská 7,
B.Bystrica

Ondrej Mojžiš
Milan Sekereš
Radoslav Javorka

Hronsecká cesta 37,
Hronsek

Číslo telefónu
pracovisko
byt

Poznámka

0948 094 479

0948 298 353

0918 037 821

0918 037 821

Veliteľ DHZO
Veliteľ zásahu
Veliteľ zásahu

0907 852 084

0907 852 084

Veliteľ zásahu

0908 397 517

0908 397 517

strojník

048/4182 686

0908 932 875

strojník

0903 588 566

0904 075 606

strojník

Milan Snopko

Záhumnie 18, Hronsek
Zámocká 34, Hronsek

Peter Bystrianský

Zámocká 8, Hronsek

0902 380 019

0902 380 019

hasič

Peter Pelc

Zámocká 1, Hronsek

0905 782 653

0905 782 653

hasič

Adam Bobor

Hronsecká cesta 65,
Hronsek
Záhumnie 18, Hronsek

0904 111 584

0904 111 584

hasič

0902 161 396

0902 161 396

hasič

Hronsecká cesta 106,
Hronsek

0908 915 343

0908 915 343

hasič

0915 474 270

0915 474 270

hasič

0908 190 374

0908 190 374

hasič

Milan Javorka
Juraj Szabo
Jakub Garaj
Branislav Herkel

Hronsecká cesta 36,
Hronsek

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
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4. Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, žúmp a obytných priestorov
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, 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

27

5. Zoznam členov pracovných čiat obce a pracovných čiat vyčlenených právnickými osobami na výkon
povodňových záchranných prác
Meno a priezvisko

Adresa

Číslo telefónu
pracovisko
byt

Poznámka

Vladimír Bystriansky
Dušan Bystriansky

Záhumnie 35, Hronsek
Továrenská 23, Vlkanová

-

0905411096
00949453572

traktor

Ivan Herman
Ľubomír Pršanec

Záhumnie 10, Hronsek
Zámocká 12, Hronsek

-

0905408602
4188056

staveb.práce

Milan Javorka
Juraj Szabo
Radoslav Ostruszka

Záhumnie 18, Hronsek
Hronsecká cesta 106
Záhumnie 23

-

4188325
0908915343
0907240022

automechanik
elektrikár
traktor

6. Zabezpečenie pomoci záchranných zložiek integrovaného záchranného systému
LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA
112
Slovenský červený kríž
048/415 30 40
0908 558 918
Záchranná zdravotná služba
155
Mestská polícia
159
Štátna polícia
158

VI. Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce
Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov obsahuje
tieto údaje:
1. Názov subjektu.
2. Adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa a číslo faxu.
3. Mená osôb zodpovedných za vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami, ktoré sú uvedené v
povodňovom pláne záchranných prác, ich adresy a spôsoby vyrozumenia.
Nemáme žiadne objekty nachádzajúce sa v ohrozenom území.

VII. Pomocná dokumentácia
1) 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.
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VYHLÁŠKY
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:
▪ č. 220/2012 Z.z. z 20.júna 2012, 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. 159/2014 Z. z. z 30. mája 2014, 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.
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:
 č. 328/2012 Z. z z 15. októbra 2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii,
 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.
2) Vzory príkazov a dokumentov, ktoré budú potrebné pri riadení a zabezpečovaní ochrany pred
povodňami
▪ vyhlásenie II. (III.) stupňa povodňovej aktivity
▪ vyhlásenie mimoriadnej situácie
▪ odvolanie II. (III.) stupňa povodňovej aktivity
▪ odvolanie mimoriadnej situácie
▪ príkazy na vykonávanie záchranných prác
▪ príkaz na vecné plnenie
▪ povodňový denník
▪ priebežná správa o povodňovej situácii v obci Hronsek
▪ tabuľky
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OBEC HRONSEK

VYH LÁ S E N I E
III. stupňa povodňovej aktivity

na základe § 26 ods. 3 písm. b) zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami,
obec v y h l a s u j e
dňa ................. o ................ h
III. stupeň povodňovej aktivity) na vodnom toku (v lokalite):
.......................................................................................................................................................

Opatrenia potrebné na zabezpečenie ochrany pred povodňami a na vykonanie povodňových
záchranných prác a povodňových zabezpečovacích prác vykonať v súlade s povodňovým plánom obce.

V Hronseku, dňa ...............................

...................................................
Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD., starosta obce
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OBEC HRONSEK

O D V O LA N I E
III. stupňa povodňovej aktivity

na základe § 26 ods. 3 písm. b) zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami,
obec o d v o l á v a
dňa ................. o ................ h
III. stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku (v lokalite):
.......................................................................................................................................................

Ďalšie činnosti na území katastra obce budú vykonávané podľa pokynov starostu obce.

V Hronseku, dňa ...............................

...................................................
Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD., starosta obce

31

OBEC HRONSEK

VYH LÁ S E N I E
II. stupňa povodňovej aktivity

na základe § 26 ods. 3 písm. b) zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami,
obec v y h l a s u j e
dňa ................. o ................ h
II. stupeň povodňovej aktivity) na vodnom toku (v lokalite):
.......................................................................................................................................................

Opatrenia potrebné na zabezpečenie ochrany pred povodňami a na vykonanie povodňových
záchranných prác a povodňových zabezpečovacích prác vykonať v súlade s povodňovým plánom obce.

V Hronseku, dňa ...............................

...................................................
Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD., starosta obce
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OBEC HRONSEK

O D V O LA N I E
II. stupňa povodňovej aktivity

na základe § 26 ods. 3 písm. b) zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami,
obec o d v o l á v a
dňa ................. o ................ h
II. stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku (v lokalite):
.......................................................................................................................................................

Ďalšie činnosti na území katastra obce budú vykonávané podľa pokynov starostu obce.

V Hronseku, dňa ...............................

...................................................
Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD., starosta obce
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OBEC HRONSEK

PRÍKAZ OBCE HRONSEK
zo dňa ............................
na vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami a na vykonanie povodňových záchranných prác.
Na základe § 26 ods. 3 písm. b) zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami ako i v súvislosti
s vyhlásením stupňov povodňovej aktivity na vodných tokoch
......................................................................................................................................................
a vnútornými vodami z intenzívnej zrážkovej činnosti na území intravilánu obce
vydávam príkaz
k vykonaniu nasledovných povodňových záchranných prác v katastri obce:
(vyšpecifikovať podľa § 18 ods. 3 zákona č. 7/2010 Z. z.)
ochrana životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia, provizórne dopravné sprístupnenie
oblastí, ochrana rozvodov pitnej vody, odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných
priestranstiev a z komunikácií a ostatné práce na základe vystavenej objednávky obcou záchrane života, zdravia a
majetku
Riadenie povodňových záchranných prác bude vykonávať krízový štáb obce. Povolenia k použitiu
obecnej techniky, objednávky na vykonanie zemných prác a služieb dodávateľsky od právnických osôb,
fyzických osôb – podnikateľov, nákup materiálu a iné požiadavky súvisiace s nákladmi na vykonávanie
povodňových záchranných prác budem vydávať osobne.
V prípade, ak nebude obec schopná vykonať opatrenia k zabezpečeniu ochrany pred povodňami
vlastnými silami a prostriedkami, požiadať obvodnú povodňovú komisiu o pomoc. V prípade nasadenia síl
a prostriedkov bude obec postupovať v zmysle platnej legislatívy a povodňového plánu záchranných prác obce
počas trvania povodňovej situácie.
Varovanie a vyrozumenie ohrozeného obyvateľstva riešiť dostupnými prostriedkami varovania
a vyrozumenia v obci.
Obec vypracúva v čase III. stupňa povodňovej aktivity priebežné správy o povodňovej situácii
a predkladá ich Okresnému úradu.
Pracovisko povodňovej komisie obce bude na obecnom úrade.

V Hronseku, dňa .........................

..................................................................
Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD., starosta obce
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OBEC HRONSEK
PRÍKAZ OBCE HRONSEK
zo dňa ..................................
na vykonanie povodňových zabezpečovacích prác.
Na základe § 26 ods. 6 a § 17 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a
ako i v súvislosti s vyhlásením stupňov povodňovej aktivity pre územie obce v súvislosti s povodňovou
situáciou na vodných tokoch
.......................................................................................................................................................
vydávam príkaz
právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom (na základe obcou spracovanej a zaslanej objednávky)
k vykonaniu nasledovných povodňových zabezpečovacích prác v súčinnosti so správcom vodných tokov na
vodných tokoch v katastri obce:
a) odstraňovať prekážky obmedzujúce plynulý odtok vody,
b) zabezpečovať ochranu koryta vodného toku pred poškodzovaním vodným prúdom a predmetmi unášanými
vodou a to zavážaním lomovým kameňom a iným vhodným materiálom,
c) sprietočniť zanesené korytá vodných tokov vyčistením a odvezením nánosov na riadenú skládku,
d) odstrániť kríky z brehov korýt riek ako prekážku plynulého odtoku vody za účelom sprietočnenia vodných
tokov.
Riadenie povodňových zabezpečovacích prác bude vykonávať krízový štáb obce. Objednávky na
vykonanie zemných prác a služieb dodávateľsky od právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, nákup
materiálu a iné požiadavky súvisiace s nákladmi na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác budem
vydávať osobne.
V prípade, ak nebude obec schopná vykonať opatrenia k zabezpečeniu ochrany pred povodňami
vlastným riadením, požiadať obvodnú povodňovú komisiu o pomoc. Pri nasadení síl a prostriedkov bude obec
postupovať v zmysle platnej právnej úpravy a povodňového plánu obce počas III. a II. stupňa povodňovej
aktivity.
Obec v súlade s platnou právnou úpravou overí náklady na povodňové zabezpečovacie práce
a predpísanou formou ich predloží na príslušný štátny orgán.
V Hronseku, dňa ...............................

..................................................................
Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD., starosta obce
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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 )

v Hronseku, dňa 17.08.2015

Ing. Lenka Kubeková
Obec Hronsek, Záhumnie 26
Hronsecká cesta 73, Hronsek
0908 231 074 / ekonom@hronsek.sk, obec@hronsek.sk,

.............................................
Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD.
starosta obce
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PRIEBEŽNÁ SPRÁVA O POVODŇOVEJ SITUÁCII
v obci HRONSEK
dňa ................... k 06:00 h a 18.00 h
Opis aktuálnej situácie a vývoja situácie
Po extrémnych zrážkach bola v obci zvýšená hladina nasledovných vodných tokov
................................................... a týchto lokalít katastra obce ...................................................
K zaplaveniu územia došlo dňa .............. o .............. h. V čase o ...........h došlo k ustáleniu hladín týchto tokov
a pomaly sa dostáva situácia do normálu. Počas povodňovej situácie došlo napr. k upchaniu priepustov pod
mostnými objektmi, k zaplaveniu obytných zón obce, pastvín ................. . Vplyvom záplavovej vlny došlo k
poškodeniu súkromného a obecného majetku. Hlavne boli poškodené napr. miestne komunikácie, regulácia
vodných tokov, odtokové kanále .................................... .
Prehľad vykonaných opatrení
Boli prečistené priepusty, pri odčerpávaní vody boli použité čerpadla OR HaZZ resp. čerpadlá od
..................................... Ďalšia techniky bola využitá na napr. odstraňovanie naplavenín, odstraňovanie
stromov, dovoz lomového kameňa.............................. Boli realizované zemné práce na odvodnenie, zasýpali
sa odtrhnuté brehové časti ............................ Technika bola nasadená vlastná, správcu vodných tokov, HaZZ
a na základe vecného plnenia (objednávky obce).
Problémy pri vykonávaní záchranných prác a prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov
Riešenie nedostatku vlastnej techniky vecným plnením od právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov.
Okamžite zvýšenie hladiny tokov zabraňovalo riešiť aktívne povodňovú situáciu z hľadiska prístupnosti
v teréne. ............................
Požiadavky vo vzťahu k riešeniu aktuálnej povodňovej situácii
Požiadavka na správcu tokov t.j. Povodie Váhu a Štátne Lesy na dodávku techniky pre tento účel.
............................
Informácie o úmrtiach, úrazoch alebo haváriách na infraštruktúre .
Úmrtia a úrazy neboli žiadne. Havárie na obecnej infraštruktúre - rozhlas, káblová televízia, miestna
kanalizácia, miestne komunikácie, športové plochy a ihriská, mosty a priepusty .................................
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Tabuľky:
Tabuľka 1
Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity na území obce (SPA)
Čiastkové Vodný tok,
povodie vodná stavba

Pov. Okres/
úsek Kraj

Stup.
PA

Vyhlásený
Dňa
hod.

Odvolaný
Dňa
hod.

Kým

Tabuľka 2
Vyhlasovanie a odvolávanie mimoriadnej situácie (MS) na území obce
Územie
Dňa

Vyhlásená
hod.
kým

dňa

Odvolaná
hod.
Kým

Tabuľka 3 (Priebežná správa)
Prehľad pracovných síl počas povodne na území obce ...........................................
dňa .................................., so stavom k 06.00 h (18.00 h)
Pracovné sily

Počet osôb

Fyzické osoby
Zamestnanci orgánov ochrany pred povodňami
Členovia povodňových komisií
Členovia krízových štábov
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru
Príslušníci ostatných hasičských jednotiek
Príslušníci Policajného zboru
Príslušníci ostatných zložiek integrovaného záchranného systému
Príslušníci ozbrojených síl SR
Zamestnanci iných subjektov vykonávaných povodňové záchranné
práce
Iné pracovné sily
SPOLU
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Tabuľka 4 (Priebežná správa)
Stroje a zariadenia použité pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňou
na území obce .......................
dňa .................................., so stavom k 06.00 h (18.00 h)
Druhy strojov a zariadení

Počet

Tabuľka 5 (Priebežná správa)
Materiál použitý pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňou na území obce .......................
dňa .................................., so stavom k 06.00 h (18.00 h)
Druh materiálu

Merná
jednotka

Množstvo

Tabuľka 6 (Priebežná správa)
Povodňou postihnuté územie obce .............................................
dňa .................................., so stavom k 06.00 h (18.00 h)
Názov obce
Intravilán

Rozsah zaplaveného územia (ha)
Poľnohospodárska
Lesná pôda
pôda

Spolu

Spolu

Tabuľka 7 (Priebežná správa)
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Následky spôsobené povodňou na území obce .............................................
dňa .................................., so stavom k 06.00 h (18.00 h)
Následky spôsobené povodňou

Počet alebo
dĺžka

celkom
osoby bez prístrešia – celkom
toho
osoby bez prístrešia – z toho deti
evakuované osoby
zachránené osoby
zranené osoby
usmrtené osoby
nezvestné osoby
celkom
Zaplavené bytové budovy
z
bytové domy
toho
rodinné domy
ostatné budovy na bývanie
celkom
Zaplavené nebytové budovy
z
priemyselné budovy a sklady, nádrže a silá
toho
poľnohospod. budovy a sklady, stajne a
maštale
kultúrne pamiatky, ktoré nie sú bytovými
domami
nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia
ostatné nebytové budovy
Poškodené inžinierske stavby celkom
z
železničné, lanové a iné dráhy
toho
diaľnice a rýchlostné komunikácie (m)
cesty I. triedy (m)
cesty II. triedy a cesty III. triedy (m)
miestne a účelové komunikácie (m)
lesná dopravná sieť (m)
chodníky (m)
mosty
diaľkové ropovody a plynovody
miestne rozvody plynu
diaľkové a miestne rozvody vody
diaľkové a miestne rozvody pary
vodné zdroje a úpravne vody
kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
diaľkové a miestne rozvody elektriny
lesné sklady
ostatné inžinierske stavby
Evakuované hospodárske zvieratá
Evakuovaná hydina a drobné zvieratá
Uhynuté hospodárske zvieratá
Uhynutá hydina a drobné zvieratá
Hmotnosť evakuovaného materiálu (t)
Zaplavené dopravné prostriedky
Odplavené drevo
V Hronseku, dňa ....
Spracoval:
Postihnutí obyvatelia

z
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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

41

Obr. 1. Intravilán obce Hronsek s riekou Hron a potokom Hrabovka
v mierke 1:5000

potok
Hrabovka

rieka
Hron

-

tok rieky Hron a potoka Hrabovka

-

domy – objekty, kde bude potrebné vykonať evakuáciu

-

evakuačné trasy

-

objekt určený na núdzové ubytovanie – Kultúrny dom, Záhumnie 26, Hronsek

-

-

priestory na umiestnenie zvierat a materiálu – areál poľnohospodárskeho družstva
Agrodubník a.s., Zámocká 187, Hronsek
priestory sústredenia mechanizmov určených na povodňové záchranné práce
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