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1. Obecná povodňová komisia – zoznam členov, adresy domov a na pracovisko, spôsoby vyrozumenia
2. Krízový štáb obce – zoznam členov, adresy domov a na pracovisko, spôsoby vyrozumenia
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6. Krízový štáb obvodného úradu
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zdravia a majetku.
III. Stupne povodňovej aktivity, predpovedná povodňová služba, hlásna povodňová služba a varovanie obyvateľstva
1. Vodné toky pretekajúce cez obec, vrátane prehľadnej situácie.
2. Stupne povodňovej aktivity v profiloch vodomerných staníc a vodočetných staníc v čiastkovom povodí nad obcou.
3. Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania obyvateľstva v obci.
4. Správcovia vodných tokov na území obce – adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa a číslo faxu.
IV. Povodňové záchranné práce obce
1. Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou.
2. Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb.
3. Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení.
4. Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch vodných tokov (opatrenia na uvoľňovanie prietokových profilov
pod mostami, priepustmi a lávkami, uvoľňovanie ľadových zátarás, zápch vytvorených z vodou priplavených predmetov).
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5. Postup zabezpečenie dezinfekcie studní, žúmp, obytných priestorov a odvozu a zneškodňovania uhynutých zvierat a iných odpadov.
6. Prehľad rozvodných sietí a zariadení, ktoré by mohli ohroziť postihnuté osoby, nasadené sily a prostriedky
a majetok obyvateľov.
7. Spôsob zorganizovania predčasného zberu úrody pri určených vodných stavoch.
8. Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu byť ohrozené povodňou.
9. Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky, ich druhy, množstvá a opatrenia na zamedzenie znečistenia vody.
V. Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác
1. Zoznam dopravných prostriedkov, strojov a zariadení na výkon povodňových záchranných prác. Dopravné prostriedky, stroje a zariadenia, ktoré
sú určené na výkon povodňových záchranných prác sa v predvídateľnom rozsahu zabezpečujú vopred dohodou. Tabuľka obsahuje najmä tieto
údaje:
Druh dopravného prostriedku, stroja, zariadenia.
Poskytovateľ dopravného prostriedku, stroja, zariadenia Osoba zodpovedná za poskytnutie dopravného prostriedku, stroja, zariadenia, číslo
telefónu na pracovisku, číslo mobilu, číslo telefónu domov, číslo faxu e-mailová adresa
2. Zoznam členov obecného hasičského zboru (adresy a telefónne spojenie).
3. Materiálno-technické vybavenie obecného hasičského zboru na výkon povodňových záchranných prác.
4. Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, žúmp a obytných priestorov.
5. Zoznam členov pracovných čiat obce a pracovných čiat vyčlenených právnickými osobami na výkon povodňových záchranných prác.
6. Zabezpečenie pomoci záchranných zložiek integrovaného záchranného systému.
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.
VII. Pomocná dokumentácia
1. Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečovaním a riadením ochrany pred povodňami.
2. Vzory príkazov a dokumentov, ktoré budú potrebné pri riadení a zabezpečovaní ochrany pred povodňami.
VIII. Prílohy
Obsahom prílohy povodňového plánu záchranných prác obce sú tabuľky, konkrétne prehľady, schémy, zoznamy, databázy, ktoré sú potrebné na
doplnenie textovej časti a grafickej časti povodňového plánu záchranných prác.
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B. Grafická časť
Grafická časť obsahuje najmä nasledujúce údaje
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,
d) objekty určené na núdzové ubytovanie,
e) priestory na umiestnenie zvierat a materiálu,
f) priestory sústredenia mechanizmov určených na povodňové záchranné práce,
g) lokality, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky,
h) poloha vodomerných staníc a vodočetných staníc na vodných tokoch,
i) vyznačenie kritických miest križovania vodných tokov s prístupovými komunikáciami do obcí, k priemyselným
a poľnohospodárskym areálom v katastrálnom území obce.
Grafická časť predpokladaných povodňových záchranných prác v obci sa vypracúva na mapách v mierkach
1 : 1 440, 1 : 2 880 alebo podľa konkrétnych podmienok a možností alebo v digitálnej forme v geografickom informačnom systéme.
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I. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác
Na základe zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami bol spracovaný zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania
povodňových zabezpečovacích prac v meste Žiar nad Hronom.
Povodňové záchranné prace sa vykonávajú na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia v čase
nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni na povodňou ohrozených územiach a na povodňou zaplavených územiach.
Povodňové záchranné prace riadi podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
mesto, obvodný úrad alebo obvodný úrad v sídle kraja. Vykonávanie zásahov povodňových záchranných prac riadi okresne riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru alebo krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru do času, kým riadenie neprevezme mesto, obvodný
úrad alebo obvodný úrad v sídle kraja.
Povodňovými záchrannými prácami sú:
prace vykonávané na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia v čase nebezpečenstva povodne, počas
povodne a po povodni na povodňou ohrozených územiach a na povodňou zaplavených územiach,
hlásna povodňová služba,
ochrana a zachraňovanie majetku vrátané prípadného predčasného zberu úrody ohrozenej povodňou,
odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia povodňou,
provizórne dopravne sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou odrezaná, vrátané výstavby provizórnych mostných objektov a lávok,
ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a telekomunikačných sieti pred poškodením povodňou,
evakuácia,
dezinfekcia studni, žúmp, obytných priestorov a odvoz a zneškodňovanie uhynutých zvierat a iných odpadov,
zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami,
odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev a z komunikácii,
zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia,
Ine prace na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia vykonane na príkaz obce, organu ochrany pred
povodňami počas III. Stupňa povodňovej aktivity
alebo na príkaz obvodného úradu, obvodného úradu v sídle kraja alebo obce počas mimoriadnej situácie.
Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity a sú ukončené do času odvolania II. stupňa
povodňovej aktivity (ďalej aj „PA“).
Mimoriadna situácia sa vyhlasuje na návrh orgánu ochrany pred povodňami počas III. stupňa PA, ak hrozí bezprostredné ohrozenie životov,
zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva alebo životného prostredia povodňou. Na vyhlasovanie a odvolávanie mimoriadnej situácie sa vzťahuje
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Mesto riadi a zabezpečuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami na území mesta. Mesto spolupracuje vo veciach ochrany
pred povodňami s obvodným úradom životného prostredia, s obvodným úradom, s okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru, so
správcom vodohospodársky významných vodných tokov a so správcami drobných vodných tokov v katastrálnom území mesta.
Vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami tieto činnosti:
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a) v oblasti prevencie
1. usmerňuje a kontroluje činnosť osôb pri plnení úloh na úseku ochrany pred povodňami,
2. spolupracuje so správcom vodohospodársky významných vodných tokov, správcom drobných vodných tokov a poverenými osobami pri
vypracovaní, prehodnocovaní a aktualizáciách predbežného hodnotenia povodňového rizika,
3. spolupracuje s poverenými osobami a so správcom vodohospodársky významných vodných tokov na vyhotovení návrhov plánov manažmentu
povodňového rizika, ich prehodnocovaní a aktualizácii, najmä pri navrhovaní preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami situovaných v
katastrálnom území mesta, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov, zmenšujú maximálny prietok povodne alebo chránia územie
pred zaplavením počas povodne,
4. spolupracuje v rámci svojich možností na vykonávaní preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami v katastrálnom území mesta, najmä
preventívnych opatrení, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov, zvyšujú retenčnú schopnosť povodia alebo podporujú prirodzenú
akumuláciu vody v lokalitách na to vhodných, zmenšujú maximálny prietok povodne alebo chránia intravilán pred zaplavením povrchovým
odtokom s ich vlastníkmi, správcami alebo užívateľmi,
5. ukladá všeobecne záväzným nariadením mesta povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a
fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou a prikladá ich k povodňovému plánu mesta,
6. vypracúva povodňový plán záchranných prác mesta, ktorého súčasťou sú povodňové plány záchranných prác právnických osôb a fyzických
osôb - podnikateľov podľa piateho bodu,
7. zriaďuje na plnenie úloh na úseku ochrany pred povodňami povodňovú komisiu mesta a vypracúva jej štatút, ak plnenie úloh mesta na úseku
ochrany pred povodňami počas povodňovej situácie nezabezpečuje krízový štáb; mesto o rozhodnutí zriadiť povodňovú komisiu mesta informuje
obvodný úrad životného prostredia,
8. zabezpečuje v rámci možností pracovné sily a vecné prostriedky na ochranu pred povodňami, vyhotovuje súpis vecných prostriedkov,
zabezpečuje ich riadne uskladnenie a udržiavanie,
9. oznamuje termín konania povodňovej prehliadky vlastníkom, správcom alebo užívateľom stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré sú umiestnené
v predmetnom vodnom toku, stavieb križujúcich predmetný vodný tok, stavieb v jeho inundačnom území alebo v území ohraničenom záplavovou
čiarou povodne so strednou pravdepodobnosťou výskytu alebo v území, ktoré je pravdepodobne ohrozené povodňami,
10. zúčastňuje sa povodňových prehliadok na vodných tokoch, ktoré pretekajú cez katastrálne územie mesta,
b) počas povodňovej situácie
1. vyhlasuje a odvoláva II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity pre územie mesta na návrh správcu vodohospodársky
významného vodného toku alebo správcu drobného vodného toku, alebo z vlastného podnetu a informuje o tom bezodkladne obvodný úrad
životného prostredia, obvodný úrad alebo koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému alebo Hasičský a záchranný zbor, správcu
vodohospodársky významných vodných tokov a ústav,
2. upozorňuje na nebezpečenstvo povodne obce smerom po prúde vodného toku,
3. zriaďuje a vykonáva na svojom území hliadkovú službu počas III. stupňa povodňovej aktivity a počas mimoriadnej situácie, ak ju nie je schopná
samostatne vykonávať, spolupracuje pri jej organizácii so správcom vodohospodársky významných vodných tokov a prípadne so správcom
drobného vodného toku,
4. dohliada, aby vlastníci, správcovia a užívatelia stavieb, objektov a zariadení na území mesta, ktoré môžu byť ohrozené povodňou, vykonali
opatrenia na ochranu pred povodňami podľa povodňového plánu záchranných prác,
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5. vyžaduje od fyzických osôb osobnú pomoc na plnenie úloh pri ochrane pred povodňami, pokiaľ nejde o fyzické osoby oslobodené od osobných
úkonov
6. ukladá povinnosť osobe poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh počas povodňovej situácie,
7. vypracúva v čase III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie priebežné správy o povodňovej situácii a predkladá ich obvodnému
úradu a obvodnému úradu životného prostredia,
8. operatívne rieši problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami,
c) po povodni
1. zabezpečuje obnovenie základných podmienok pre život ľudí a pre hospodársku činnosť na povodňou zaplavenom území,
2. vyhodnocuje povodňové škody na majetku mesta a na majetku osôb, ktoré vznikli v katastrálnom území mesta,
3. vypracúva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach, ktorú predkladá obvodnému úradu životného
prostredia.
Mesto ďalej vykonáva pri ochrane pred povodňami v rámci preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy na úseku územného plánovania a
stavebného poriadku tieto činnosti:
- zabezpečuje vyznačenie všetkých záplavových čiar zobrazených na mapách povodňového ohrozenia do územ. plánu mesta alebo územného
plánu zóny pri najbližšom preskúmavaní schváleného územ. plánu.
- žiada správcu vodohospodársky významného vod. toku o vypracovanie návrhu rozsahu inundačného územia alebo o navrhnutie zmeny rozsahu
inundačného územia na obstaranie územného plánu mesta alebo územného plánu zóny v blízkosti neohradzovaného vodného toku, jeho zmeny
alebo doplnku,
Mesto okrem uvedených úloh:
- vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu, ak hrozí bezprostredné ohrozenie životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva alebo životného
prostredia povodňou a ihneď o tom informuje obvodný úrad alebo koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému, alebo okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, obvodný úrad životného prostredia, správcu vodohospodársky významných vodných tokov a ústav,
– zabezpečuje v rámci svojich možností vybavenie mestského hasičského zboru potrebnými prostriedkami a výstrojom na výkon povodňových
záchranných prác podľa osobitného predpisu č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi
- poskytuje obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej povodňou podľa osobitného predpisu č. 369/1990 o
obecnom zriadení
- určuje rozsah inundačného územia podľa osobitného predpisu č. 364/2004 o vodách a dokumentáciu určeného inundačného územia odovzdáva
orgánom územného plánovania.
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Riadenie a zabezpečovanie ochrany pred povodňami obcou
Orgánmi ochrany pred povodňami sú: ministerstvo životného prostredia, krajské úrady životného prostredia, obvodné úrady živ. prostredia.
Ochranu pred povodňami riadia a zabezpečujú aj obce a mestá.
Vláda, orgány ochrany pred povodňami a obce i mestá si zriaďujú povodňové komisie ako svoj poradný a výkonný orgán. Povodňové komisie sú:
ústredná povodňová komisia, krajská povodňová komisia, obvodná povodňová komisia, povodňové komisie obcí a miest.
Ministerstvo ŽP na ochranu pred povodňami zriaďuje operačnú skupinu, ktorá vykonáva službu počas povodní, a ostatné ústredné orgány štátnej
správy môžu podľa potreby zriaďovať operačné skupiny.
Činnosť operačnej skupiny upravuje pracovný poriadok. Operačné skupiny počas povodňovej situácie vedú povodňový denník.
5. Povodňová komisia koordinuje a kontroluje prípravu a plnenie úloh pri ochrane pred povodňami.
a) v oblasti prevencie:
- oboznamuje sa s predbežným hodnotením povodňového rizika, mapami povodňového ohrozenia a mapami povodňového rizika na území svojej
pôsobnosti a s ich prehodnoteniami a aktualizáciami,
- oboznamuje sa s návrhom prvého plánu manažmentu povodňového rizika, s návrhom na jeho aktualizáciu na území svojej pôsobnosti a
iniciatívne predkladá návrhy a pripomienky,
- 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,
- koordinuje a kontroluje prípravu a vykonávanie preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami,
- navrhuje opatrenia, ktorých splnenie je potrebné na zabezpečenie ochrany pred povodňami,
b) počas povodňovej situácie:
- sleduje a hodnotí vývoj povodňovej situácie,
- koordinuje a kontroluje činnosť povodňových komisií zriadených na nižšej úrovni a poskytuje im potrebnú pomoc,
- kontroluje vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác, navrhuje
opatrenia na zvýšenie ich účinnosti a na odstránenie zistených nedostatkov,
- navrhuje vykonanie opatrení, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ochrany pred povodňami,
- 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,
- operatívne plní podľa vývoja povodňovej situácie ďalšie úlohy s cieľom znížiť povodňové riziko a
minimalizovať povodňové škody,
- navrhuje vyhlásenie mimoriadnej situácie,
c) po povodni:
- prerokuje správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach,
- navrhuje opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré sa zistili počas povodňovej situácie pri vykonávaní
povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác.
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Štatút povodňovej komisie mesta Žiar nad Hronom
Postavenie povodňovej komisie
Povodňová komisia mesta (ďalej len "komisia") je pomocný, poradný a koordinačný orgán primátora mesta a obvodnej povodňovej komisie, ktorý
organizuje súčinnosť a spolupracuje so všetkými povodňovými orgánmi mesta Žiar nad Hronom.
Štatút povodňovej komisie bol aktualizovaný dňa:
Štatút povodňovej komisie je uložený na mestskom úrade v dokumentácii CO mesta.

Povodeň
1. Povodňou je dočasné zaplavenie územia, ktoré zvyčajne nie je zaliate vodou. Povodeň vzniká, keď :
a) sa prechodne výrazne zvýši hladina vodného toku a bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného
toku už vylieva,
b) je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok alebo topenia snehu do recipientu a dochádza k zaplaveniu územia vnútornými
vodami; vnútorné vody sú vody, ktoré sa vyskytujú na území chránenom hrádzami alebo protipovodňovými líniami, najmä vody, ktoré nemôžu
odtekať prirodzeným spôsobom pri zvýšenom stave vody v recipiente, vody z intenzívnej zrážkovej činnosti alebo topenia snehu na území bez
možnosti odtoku prostredníctvom vodného toku,
c) hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku vylieva v dôsledku chodu ľadov, vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej
zápchy alebo vytvorenia iných prekážok v koryte vodného toku, na mostoch, priepustoch alebo na zaplavovanom území,
d) sa zaplavuje územie následkom intenzívnych zrážok alebo hromadenia sa vody z topiaceho sa snehu,
e) sa zaplavuje chránené územie v dôsledku vystúpenia hladiny podzemnej vody nad povrch terénu, ktoré spôsobuje dlhotrvajúci vysoký vodný
stav vo vodnom toku; chránené územie na účely tohto zákona je územie, ktoré ochraňuje vodná stavba alebo iná stavba pred účinkami
povodní, alebo
f) hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku vylieva v dôsledku poruchy alebo havárie1) na vodnej stavbe.

2. Nebezpečenstvo povodne je situácia charakterizovaná
a) možnosťou výskytu extrémnych zrážok, náhleho topenia snehu alebo rýchleho stúpania hladín vo vodných tokoch,
b) dlhotrvajúcimi výdatnými atmosférickými zrážkami a následným zvýšeným odtokom vody,
c) zvýšeným odtokom vody z topiaceho sa snehu,
d) rýchlym stúpaním hladiny vody alebo prietoku vo vodnom toku, pri ktorom sa očakáva dosiahnutie stupňov povodňovej aktivity,
e) vznikaním prekážky, ktorá obmedzuje plynulé prúdenie vody v koryte vodného toku, na moste, priepuste alebo na povodňou zaplavovanom
území,
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f) nebezpečným chodom ľadov s potenciálnou možnosťou vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy alebo
g) poruchou alebo haváriou na vodnej stavbe alebo vodnej elektrárni na vodnom toku.
3. Povodňová situácia je stav, keď hrozí nebezpečenstvo povodne alebo povodeň už vznikla.
4. Povodňové riziko je kombinácia pravdepodobnosti výskytu povodne a jej potenciálnych nepriaznivých dôsledkov na ľudské zdravie,
životné prostredie, kultúrne dedičstvo a na hospodársku činnosť.
5. Povodňou ohrozeným územím je spravidla
a) územie pri vodnom toku na úseku, v ktorom sa očakáva alebo už nastalo výrazné zvýšenie vodnej hladiny v dôsledku
1. intenzívneho povrchového odtoku z povodia a vytvorenia povodňovej vlny vo vodnom toku,
2. vznikania prekážok, ktoré obmedzujú plynulý odtok vôd,
3. nebezpečného chodu ľadov, vznikania ľadových zátarás a ľadovej zápchy,
4. poruchy alebo havárie na vodnej stavbe alebo na hydroenergetickej stavbe,
b) územie, na ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok alebo z topenia snehu do recipientu, následkom čoho sa očakáva
jeho zaplavenie vnútornými vodami alebo už dochádza k zaplavovaniu,
c) územie, ktoré je zaplavované z dôvodu extrémnej zrážkovej činnosti alebo zvýšeného odtoku vody z topiaceho sa snehu.
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II. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami, vrátane adries, čísiel
telefónu, e-mailových adries a čísiel faxu
1. Mestská povodňová komisia - zoznam členov, funkcia, tel. na pracovisko, adresy domov, číslo na mobil, e-mail
p.
č.
1.

Meno a priezvisko

Mgr. Peter
Antal

Funkcia

Funkcia v
zamestnaní

Tel. na
pracovisko

Číslo na mobil

Adresa/e-mail

predseda
PK

primátor mesta

045 /
678 71 20

0905 603 011

Sládkovičova 482/5
viceprimator@ziar.sk
Š. Moysesa 69/10, ZH
prednosta@ziar.sk

2.

Ing. Mariana
Páleníková

zástupca
predsedu
PK

prednosta MsÚ

045 /
678 71 30

0908 927 973

3.

Ján
Žiak

tajomník PK

ref. CO MsÚ

045 /
678 71 43

0908 949 527

4.

Ing. Róbert
Šiška

člen

zastupujúci
náčelník MsP

045 /
678 71 72

0905 229 538

5.

Ing. Jozef
Šimek

člen

riaditeľ TS, a.s.

045 /
678 08 00

Ing. Emil
Solnica

člen

zam. MsÚ

045 /
678 71 25

0915 992 161

6.
7.

Ing. Martin Majerník

Člen

zam MsÚ

045 / 678 71 69

0902 771155

8.

Ing. Monika
Minárová

člen

zam. MsÚ

045 /
678 71 37

0918 622 931

Š. Moysesa 29/5, ZH
monika.minarova@ziar.sk

9.

Ľuboš
Filipčík

člen

zam. MsÚ

045/
6787148

0915 838 600

M.R. Štefánika 32/17, ZH
lubos.filipcik@ziar.sk

10

Peter Jagoš

Člen

zam. TS ZH,s.r.o.

045 / 678 70 11

0908 283333

0917 215 666

A. Dubčeka 43/17, ZH
jan.ziak@ziar.sk
Svitavská 18/60, ZH
nacelnik@ziar.sk
Hodžova 3829/2, Martin Košúty
jozef.simek@tsziar.sk
Pod Donátom 10/115, ZH
emil.solnica@ziar.sk
Š. Moysesa 63 /30, ZH
martin.majernik@ziar.sk

Jesenského 874/60
peter.jagos@tszh.sk
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2. Krízový štáb mesta - zoznam členov, funkcia, tel na pracovisko, adresy domov, číslo na mobil, e-mail
p.
č.
1.

Meno a priezvisko

Mgr. Peter
Antal

Funkcia

Funkcia v
zamestnaní

Tel. na pracovisko

Číslo na mobil

Adresa/e-mail

Predseda
KŠ

primátor mesta

045 / 678 71 20

0905 603 011

Sládkovičova 482/5
viceprimator@ziar.sk

2.

Ing. Mariana
Páleníková

zástupca
predsedu
KŠ

prednosta MsÚ

045 / 678 71 30

3.

Ján
Žiak

Tajomník
KŠ

ref. CO MsÚ

045 / 678 71 43

0908 949 527

4.

Ing. Róbert
Šiška

člen

zastupujúci
náčelník MsP

045 /
678 71 72

0905 229 538

Svitavská 18/60, ZH
nacelnik@ziar.sk

5.

Ing. Martin Majerník

Člen

zam MsÚ

045 / 678 71 69

0902 771155

Š. Moysesa 63 /30, ZH
martin.majernik@ziar.sk

6.

Ľuboš
Filipčík

člen

zam. MsÚ

045 / 678 71 48

0915 838 600

M.R. Štefánika 32/17, ZH
lubos.filipcik@ziar.sk

7.

Peter Jagoš

Člen

zam. TS ZH,s.r.o.

045 / 678 70 11

0908 283333

Jesenského 874/60
peter.jagos@tszh.sk

0908 927 973

Š. Moysesa 69/10, ZH
prednosta@ziar.sk
A. Dubčeka 43/17, ZH
jan.ziak@ziar.sk
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3. Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici

Č.

Titul, Meno,

Funkcia

Priezvisko

v povodňovej

Tel.č. na

Číslo

Tel.č.

Pracovisko

pracovisko

mobilu

domov

Prednosta OÚ ŽP v
BŠ

6920073

Fax

E-mail

Adresa bydliska

galik@

Svätý Anton

bs.ouzp.sk

482
Hviezdoslavova
46/15
Žiar nad Hronom

komisii
1. Ing. Gálik
Vladimír

predseda PK

2. Ing.Nogová
Helena

tajomník PK

OÚ ŽP v BS st.prac.
v ZH

6733292

917881409 905428458

905513705

6716176

6920075

6732317

nogova@
zh.ouzp.sk

4. Obvodná povodňová komisia
OBVODNÁ POVODŇOVÁ KOMISIA V BANSKEJ ŠTIAVNICI

Č.

Titul, Meno,
Priezvisko

1. Ing. Gálik
Vladimír
2. Ing. Žiaková
Andrea
3. Ing.Nogová
Helena
4. Ing.Holzer
Jaroslav
5. plk.Ing.Valent
Ján

Pracovisko

Tel.č. na
pracovisko

Číslo
mobilu

Tel.č.
domov

Fax

E-mail

Adresa bydliska

predseda PK

Prednosta OÚ ŽP v
BŠ

6920073

917881409

905428458

6920075

galik@
bs.ouzp.sk

Svätý Anton
482

podpredseda
PK

Prednosta OÚ v ZH

6781675
6781674

911983969

6781634

prednosta@
zh.vs.sk

OÚ ŽP v BS st.prac.
v ZH
Vedúci odboru KR
OÚ ZH
Riaditeľ OR PZ ZH

6733292

917192709

6716176

6732317

6732322
6732482
961643100
961643155

903534936

918454005

nogova@
zh.ouzp.sk
oco@zh.
vs.sk
jan.valent@
minv.sk

A.Štefanku 902/5
Žiar nad Hronom
Hviezdoslavova
46/15
Žiar nad Hronom
Ul. Mieru 628/19
Nová Baňa
Neresnická 268/9
962 61 Dobrá Niva

Funkcia
v povodňovej
komisii

tajomník PK
člen
člen

917604226

961643109
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6. pplk.Ing. Pružina
Ivan
MUDr. Eva
7. Striežová
MUDr. Eva
Striežová
8. Ing. Ziman
Albín
9. Ing.Ivanič
Vladimír

člen

10. Ing. Sláviková
Dana
11. JUDr.Rusnáková
Blažena

člen

12. Ing. Sýkora
Rudolf
13. Ing. Poláček
Jaroslav

člen

14. Ing. Haveta

člen

6.

člen

člen
člen

člen

člen

Riaditeľ OR HaZZ
ZH

Regionálny hyg.
RÚVZ ZH
zastupujúci – člen
Riaditeľ OÚ pre ver.
dopr. a PK
BB RSC - závod 16
Žiar nad Hronom
Referent útvaru KR
a
HM VšN
Okresná
prokurátorka

6735850
6732222
6724967
6723279

908960836

6739019

6732222

0914320310

6723450

6723450

Lutila
Kimovská 2371/12,
Zvolen

striezova@ruvzzh.sk
6723367
6783110
6783151

0907120727
908978871
905264495
918543597

6723365
6727488

6723275

915865892

6725885

915830065
905793064

6761938

6725679

5331032
048/4716138
6812362
6812351

903805957
910890729
918334608

5497102
dispečing

5321420

Hydromeliorácie ZC 036/6312853
Riaditeľ OR HaZZ
ZH

903997983

036/6312853

Riaditeľ SpsH
Zvolen
Riaditeľ Lesy SR
OZ ZC

zhhazzor@
stonline.sk
aliskova@ruvzzh.sk

6722228

6812394

Obvodná povodňová komisia má sídlo v budove Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici,
Kammerhofská 26, 969 01 Banská Štiavnica
telefón č.: 692 0073
fax č.: 692 0075

albin.ziman
bb.kud.gov.sk
vivanic@rsczh
.sk

Dr. Jánskeho 3
Žiar nad Hronom
Kosorín 103
Janova Lehota

slavikova@
nemocnicazh.sk
blazena.rusna
kova@gpro.gov
.sk
rudolf.sykora@
svp.sk
jaroslav.polacek
@lesy.sk

Ul. J. Hollého 13/31
965 01 ZH
9.mája č.656
Hliník nad Hronom

levice@hmsp.sk

Stavianska 5/B

Parková 1838
Hriňová
Trnavá Hora 210
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5. Technický štáb obvodnej povodňovej komisie

Meno priezvisko
titul
pplk. Ing. Ivan
Pružina
pplk. Ing. Jozef
Rozemberg
por.Mgr. Michal
Bariak
ppor. Bc. Zuzana
Trubanová
ppor.Viera
Mužíková
por. Ing. Erik
Černák
pplk. Ing. Slavomír
Búci
mjr. Ing. Róbert
Melcer
mjr. Mgr. Pavel
Valenta
mjr. Ing. Milan
Hrudka
Ing Štefan Stripaj

Funkcia
v technickom
štábe

Pracovisko

Číslo telefónu
na pracovisku

Číslo
mobilu

Vedúci TŠ

OR HaZZ ZH

6732222

0908960836

zástupca

OR HaZZ ZH

6732222

0907711325

Člen

OR HaZZ ZH

6732222

0907838804

Člen

OR HaZZ ZH

6732222

0907142436

Člen

OR HaZZ ZH

6732222

0904904518

Člen

OR HaZZ ZH

6732222

0907170856

Člen

OR HaZZ ZH

676 3696

Člen

OR HaZZ ZH

Člen- ZC

Číslo
telefónu
domov
6739019

Fax

6732222
6732222

09078388
04
09071424
36

6732222
6732222
6732222
6732222

0907700473

047/48228
47
6813933

673 3696

0907522840

6912605

6732222

OR HaZZ ZH

673 3696

0904405110

6772256

6732222

Člen –BŠ

OR HaZZ ZH

6912222

0907711321

6992612

Člen

ObÚ ZH odbor CO a
KR

6732322

0903805370

Ing. Jozef Tencer

Člen

ObÚ pre CD a PK

6722745

Ing. Lukáš Lalo

Člen

ObÚ ŽP BŠ

6920074

Ing. Kornélia
Repiská
Mgr. Gabriela
Hefková

Člen

ObÚ ŽP BŠ
pracovisko ZH
ObÚ ŽP BŠ
pracovisko ZC

6733292

0907710625
0911511884
0908283323

045/6790910

0905304121

Člen

6732222

6912222
6781654

6723365
6920073
6732317
09053041
21

045/683811
6

E-mail

ivan.pruzina@
hazz.minv.sk
jozef.rozemberg@
hazz.minv.sk
michal.bariak@
hazz.minv.sk
zuzana.trubanova@
hazz.minv.sk
viera.muzikova@
hazz.minv.sk
erik.cernák@
hazz.minv.sk
slavomir.buci@
hazz.minv.sk
robert.melcer@
hazz.minv.sk
pavel.valenta@
hazz.minv.sk
milan.hrudka@
hazz.minv.sk
stefan.stripaj@zh.vs
.sk

Adresa bydliska
Sládkovičova ¾
Žiae nad Hronom
Mierová 832/18
Žarnovica
Veľký Krtíš
Železničná 21
Dolná Trnávka 20
ul.Hviezdoslavova
32/10 Žiar n.Hr
Veľký Krtíš
Lúčenecká 22
Fraňa Kráľa 45/1
Žarnovica
Učiteľská č.5
Banská Štiavnica
Vyhne, Stred
430/4
Močiar č. 94
SNP143/49
Žiar nad Hronom

Horná Ždaňa
Č.191
ul. Učiteľská 11
B. Štiavnica
repiska@zh.ouzp.sk ul.Vansovej 6/123
Žiar n.Hr.
hefkova@zc.ouzp.s Pod Sekvojou25
k
968 01 Nová Baňa
jozef.tencer@bb.ku
d.gov.sk
lalo@bs.ouzp.sk
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pplk. Mgr. Július
Remenár

Člen

OR PZ – ZH

Ing. Štoffová
Jana
Ing. Jozef Černaj

Člen

Ivan Čierny

Člen

Ing. Vladimír
Horský

Člen

Reg.úrad verejného
zdravotnícta ZH
Pov. Hrona – úsek.
technik ZH
BB RSC a.s ZH
Vedúci prevádzky
Lesy SR,vedúci
odb.ref.OZ ZC

Člen

0961643500

672 3631

0902 376467

6733343

0903601829

045/6783152
6783110
6830227
6812351

Automatické vodotečné stanice :
Žiar nad Hronom ( Hron )
- 045/673 35 32
Brehy ( Hron )
- 0915 750 023
Žarnovica ( Kľakovský potok ) - 0918 708 322
Lutila ( Lutilský potok ) vo výstavbe
Vyhne ( Vyhniansky potok )

0907823124

676 1048

0903800303
0904994209

Ostrý Grúň 54,
ul.Moskovská 44
BB
stoffova@ruvz.zh.sk Ul. 9.mája
Hliník nad Hronom
ziar@mail.t-com.sk SNP 2
Žiar nad Hronom
Icierny@rsczh.sk
Žiar n. Hronom
Hviezdosl.28/73
lesyza@lesy.sk
Pionierov 494/3
Hliník nad Hronom

0961643109 julius.remenar@min
0961643509 v.sk
672 3450

6727488
6761958

6812394
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6. Menný zoznam a adresár ČLENOV Krízového ŠTÁBU obvodného úradu ŽIAR NAD HRONOM
Titul, meno
a priezvisko
Ing. Andrea
Žiaková
Ing. Jaroslav
Holzer
JUDr. Róbert
Müller

Pracovné zaradenie,
funkcia v KŠ
Prednosta ObÚ ZH
- predseda KŠ
Ved. odboru CO a KR
ObÚ ZH – podpredseda
KŠ
Menovaný na zast. ved.
odboru organizačného
ObÚ ZH – člen

Ing. Dušan
Berkeš

Riaditeľ Obv.
pozemkového úradu ZH
- člen

plk. Ing. Ján
Valent
pplk. Ing. Ivan
Pružina

Riaditeľ OR PZ ZH
- člen
Riaditeľ OR HaZZ ZH
- člen

MUDr. Milan
Kortiš

Regionálny hygienik
RÚVZ ZH – člen

Riaditeľ ObÚ pre cestnú
dopravu a PK ZH – člen
Riaditeľ Regionálnej
MVDr. Terézia
veter. a potrav. správy
Pallerová
ZH –člen
Ing. Vladimír
Prednosta ObÚ ŽP BŠ
Gálik
- člen
Riaditeľ ÚS SČK ZH –
Alica Jasenáková
člen
JUDr. Blažena
Okresná prokurátorka –
Rusnáková
člen
Ing. Štefan Filip
Riaditeľ ÚPSV a R BS
Ing. Albín Ziman

Telef. číslo
práca
6722323

Číslo
mobilného
telefónu
091198396
9

Fax číslo

E-mail adresa

Adresa bydliska

Telef. číslo
bydlisko

6781634

prednosta@zh.vs.sk
andrea.ziakova@zh.vs.sk

A. Štefanku 902/5,
Žiar nad Hronom

090439416
0

Mieru 628/19,
Nová Baňa

091845400
5

6781677
6732482

090353493
6

6781654

jaroslav.holzer@zh.vs.sk
oco@zh.vs.sk

6781631

091171008
7

6781634

robert.muller@zh.vs.sk

6723282
096164310
0
6733696

091180056
8
090312774
9
091760422
6
090896083
6

6724967

090350706
8

6723367

090897887
1

6732737

090721162
6

6920073
6798119
2836212
6920232

091788140
9
090355892
9
091583006
5
091899331

-

Sládkovičova
090302134
32/50,
Žiar
8
nad Hronom

dusan.berkes.pzh@3s.land. J. Kráľa 9/20,
gov.sk
Žiar nad Hronom

09616431 katarina.kukuckova@minv.s Neresnícka 268/9,
09
k
Dobrá Niva
operacne.zh@hazz.minv.sk Sládkovičova 3/4,
6732223
ivan.pruzina@hazz.minv.sk Žiar nad Hronom
A. Dubčeka
6723450
aliskova@ruvzzh.sk
377/39, Žiar nad
Hronom
Dr. Jánskeho 3,
6723365
riaditel_zh@bb.kud.gov.sk
Žiar nad Hronom

-

6716464
-

6735681

rvszhf@stonline.sk

Stará Kremnička
301

091160942
6

6720075

ouzp@bs.ouzp.sk

Svätý Anton 482

090542845
8
094857383
8

6798119
6725679
2444109

Tajovského 28/37,
Žiar nad Hronom
Blazena.Rusnakova@genpr 9. mája 656,
o.gov.sk
Hliník nad Hronom
stefan.filip@upsvar.sk
Ľ. Štúra 26,
ziar@redcross.sk

6761938
-
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Ing. Dana
Sláviková

- člen
Referentka útvaru KR a
HM NaP, n.o. Vš. nem.
ZH - člen

Banská Štiavnica

2
6723275

091586589
2

6723275

slavikova@nemocnicazh.sk

Hollého 13/31,
Žiar nad Hronom

-

7. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému Obvodného úradu Banská Bystrica

po
r.
č.

titul
meno
priezvisko

funkcia

zamestnávateľ
adresa
odbor

telefón
na
pracovisko

e-mail

adresa bydliska

fax na pracovisko

telefón
domov
fax domov

1.

Mgr.
2. Zuzana
KANKOVÁ
Mgr.
3. Juraj
TUHÁRSKY

samostatný
radca pre
vedenie
dokumentáci
e
odborný
radca pre
odbornú
prípravu a
správca IS

ObÚ Banská Bystrica
Nám. Ľ. Štúra 1
civilná ochrana a krízové
riadenie
ObÚ Banská Bystrica
Nám. Ľ. Štúra 1
civilná ochrana a krízové
riadenie

048/430 63
53

Zuzana.Kankova@bb.vs.s
k

Môlča 110

048/414 78 19
0907 217 985

048/413 60 41, 413 10 06
048/430 63
88

Juraj.Tuharsky@bb.vs.sk

048/413 60 41, 413 10 06

Strážovská cesta
27
0907 568 881
Zvolen
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8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom

Meno priezvisko
titul
pplk. Ing. Ivan
Pružina
pplk. Ing. Jozef
Rozemberg
mjr. Mgr. Emil
Hefko
ppor. Viera
Mužíková
por. Ing. Erik
Černák
pplk. Ing. Slavomír
Búci
mjr. Ing. Róbert
Melcer
mjr. Mgr. Pavel
Valenta
mjr. Ing. Milan
Hrudka

Funkcia
v technickom
štábe

Pracovisko

Číslo telefónu
na pracovisku

Číslo mobilu

Číslo
telefónu
domov

Vedúci TŠ

OR HaZZ ZH

6732222

0908960836

zástupca

OR HaZZ ZH

6732222

0907711325

6732222

Člen

OR HaZZ ZH

6732222

0918340215

6732222

Člen

OR HaZZ ZH

6732222

0904904518

6732222

Člen

OR HaZZ ZH

6732222

0907170856

Člen

OR HaZZ ZH

676 3696

0907700473

047/48228 6732222
47
6813933
6732222

Člen

OR HaZZ ZH

673 3696

0907522840

6912605

6732222

Člen- ZC

OR HaZZ ZH

673 3696

0904405110

6772256

6732222

Člen –BŠ

OR HaZZ ZH

6912222

0907813201

6992612

6739019

Fax

6732222

6912222

E-mail

ivan.pružina@
hazz.minv.sk
jozef.rozemberg@h
azz.minv.sk
emil.hefko@
hazz.minv.sk
viera.muzikova@ha
zz.minv.sk
erik.cernák@hazz.
minv.sk
slavomir.buci@hazz
.minv.
sk
Prevenciaopp1@or
hazzzh.sk
Prevenciaopp2@or
hazzzh.sk
hsbsvelstan@orhaz
zzh.sk
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9. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému v Banskej Bystrici
Obvodný úrad v Banskej Bystrici
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Koordinačné stredisko IZS
Nám. Ľ. Štúra 1
974 05 Banská Bystrica
Tel.č. : 048 / 43 06 444
FAX: 048 / 41 36 041
Email: ocoakr@bb.vs.sk
Tiesňové číslo : 112
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom
Operačné stredisko 158, Tiesňové číslo : 112
* Operačné stredisko záchrannej služby Slovenskej republiky
Tel. č.: 155 alebo linku tiesňového volania 112
* Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)
Regionálne centrum Zvolen
Adresa: Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen
Tel. č.: Poruchová linka 0850 111 363
* Stredoslovenská energetika a.s. ( SEE)
Tel. č.: Poruchová linka 0800 159 000
* Slovenský hydrometeorologický ústav
Adresa: Jeséniova 17 , 833 15 Bratislava
Tel. č.: ústredňa 02 / 59 415 111
FAX: 02 / 54 774 593
www.shmu.sk

Povodňový plán ZP mesta Žiar nad Hronom 31..08.2013
Spracoval: Ján Žiak, MsÚ - OSMM

07.01.2013

Povodňový plán ZP mesta Žiar nad Hronom 31..08.2013
Spracoval: Ján Žiak, MsÚ - OSMM

* Regionálna veterinárna a potravinová správa
Adresa: Ul, SNP 612/120, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel. č.: 045 / 6732737, 6733192
FAX: 045 / 6735681
E-mail: rvszho@svssr.sk
* Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Adresa: Ul,. Sládkovičova č. 484/9, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel. č.: 045 / 6724967
FAX: 045 / 6723450
E-mail: ruvzzh@uvzsr.sk
* Regionálna správa ciest Zvolen
Adresa: J. Hollého 1736/8, 960 01 Zvolen
Tel. č. : 045 / 52 44 311

10. Podľa potreby
Slovenský červený kríž Žiar nad Hronom, p. Jasenáková, riaditeľka, č. tel. 0903 558 929
Obecný úrad Ladomerská Vieska, Vladimír Baran, starosta, č. tel. 045/ 672 70 16, 0905 705 753, e-mail : : obec@ladomerskavieska.sk
Obecný úrad Lovča, Ondrej Bahno, starosta, č. tel. 045 / 673 28 35, 0908 931 328, e-mail : lovca@lovca.sk
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III. Stupne povodňovej aktivity, predpovedná povodňová služba, hlásna povodňová služba a varovanie
obyvateľstva
1. Vodné toky pretekajúce cez obec, vrátane prehľadnej situácie.
Cez mesto Žiar nad Hronom pretekajú vodné toky rieka Hron, potoky Lutilský, Kremnický, Istebný a Prímestský, ktoré pre priľahlé územie,
ako aj niektoré budovy a stavby predstavujú povodňové riziko. Všetky uvedené vodné toky okrem Istebného potoka sú v správe SVP, š.p., OZ
Povodie Hrona. Istebný potok má v správe LESY SR, š.p. OZ Žarnovica. Podľa výšky vodnej hladiny v koryte tokov sa určujú ich vodné stavy, od
ktorých sa odvíjajú jednotlivé stupne povodňovej aktivity.

Vodné stavy
rieka Hron – miesto vodočtu – Hron limnigraf

I.

stupeň PA – nad 280 cm – okrem toho pri očakávanom náhlom odmäku,
podľa meteorologickej predpovede

II. stupeň PA – nad 340 cm – okrem toho na začiatku odmäku, keď možno
očakávať rýchle stúpanie hladiny, alebo pri odchode ľadov
III. stupeň PA – nad 380 cm– okrem toho pri odchode ľadov, keď je priame
nebezpečenstvo tvorby ľadových zátarasov, alebo ak sa zátarasy začali tvoriť.
Potoky Lutilský, Kremnický, Istebný a Prímestský - v prípade výdatných zrážok, odmäku a odchodu ľadov povodňová komisia mesta /ďalej
KŠM/ zváži stav na potoku, kedy je potrebné vyhlásiť stav pohotovosti, alebo ohrozenia na tomto povodňovom úseku.

Stupne povodňovej aktivity vyhlasuje a odvoláva primátor mesta – predseda PK.
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2. Stupne povodňovej aktivity v profiloch vodomerných staníc a vodočetných staníc v čiastkovom povodí nad obcou.
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 stanovene tri stupne povodňovej aktivity, pričom III. stupeň povodňovej aktivity
charakterizuje najväčšie ohrozenie povodňou.
I. stupeň povodňovej aktivity nastáva
a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom plané a pri stúpajúcej tendencii hladiny vody; spravidla je to stav, keď:
1. sa voda vylieva z koryta vodného toku a dosahuje pätu hrádze pri ohradzovanom 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 34) koryta neohradzovaného vodného toku,
b) na začiatku topenia snehu pri predpoklade zväčšovania odtoku podľa meteorologických predpovedi a hydrologických predpovedi,
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 plané a pri stúpajúcej tendencii hladiny vody; na neohradzovanom
vodnom toku, ak hladina vody v koryte vodného toku dosiahne Brehovu čiaru a ma 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 vnutrovodného 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 plané,
b) na neohradzovanom vodnom toku pri prietoku presahujúcom kapacitu koryta vodného toku, ak voda zaplavuje priľahlé územie a môže spôsobiť
povodňové škody,
c) na ohradzovanom 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, pripadne nastanú iné záväzné okolnosti, ktoré môžu spôsobiť povodňové škody,
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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
organ ochrany pred povodňami môže vyhlásiť ihneď III. stupeň povodňovej aktivity.
I. stupeň povodňovej aktivity zaniká
a) pri poklese hladiny vodného toku pod úroveň určenú povodňovým planom a vtedy, keď ma hladina vody klesajúcu tendenciu,
b) na neohradzovaných vodných tokoch, keď voda klesne pod Brehovu 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 plané,
b) pominú dôvody, na základe ktorých sa vyhlásil II. stupeň povodňovej aktivity alebo III. stupeň povodňovej aktivity a vykonali sa nevyhnutne
techničke 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 prace a povodňové záchranné prace.
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) primátor mesta pre územie mesta,
b) prednosta obvodného úradu životného prostredia pre územie viacerých obci alebo pre územie obvodu,
c) prednosta krajského úradu životného prostredia na vodných tokoch, ktoré pretekajú dvoma alebo viacerými územnými obvodmi kraja,
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d) minister životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "minister") na hraničných úsekoch vodných tokov alebo pre územie, ktoré
presahuje územný obvod kraja, ak tým nepoveril iný organ ochrany pred povodňami.
Mesto alebo organ ochrany pred povodňami, ktorý vyhlásil alebo odvolal stupeň povodňovej aktivity, bezodkladne o tom informuje podľa
povodňového planú organy ochrany pred povodňami a organy štátnej správy, Hasičsky a záchranný zbor, osoby zaradene do ochrany pred
povodňami, správcu vodohospodársky významných vodných tokov, dotknutých správcov drobných vodných tokov a ústav.

Stupne povodňovej aktivity v profiloch vodomerných staníc a vodočetných staníc v čiastkovom povodí nad obcou

Tok
Lutila
Hron
Prímestský
potok
Kremnický
potok

Riečny km Názov stanice

Okres

Kóta „0“
V správe
m.n.m

Pov.
úsek

0,835 Žiar nad Hronom

ŽH

249,50

SVP

lll.

131,270 Žiar nad Hronom

ŽH

242,62

SHMÚ

lll.

Žiar nad Hronom

ZH

Žiar nad Hronom

ZH

Tel číslo na vodočet v Žiari nad Hronom

Vodné stavy v cm pre st. PA
l.
ll.
lll.
230
280
300
280

340

380

SVP

50

70

120

SVP

100

150

180

0917 463713

3. Organizačné zabezpečenia hlásnej povodňovej služby a varovania obyvateľstva
v obci (§ 3a a § 15 zákona NR SR č. 42/1994 )
Hlasná povodňová služba a varovanie obyvateľstva
Hlasnú povodňovú službu zabezpečuje:
a) ministerstvo vnútra, obvodne úrady v sídlach krajov, obvodne úrady a obce,
b) ministerstvo prostredníctvom ústavu a správcu vodohospodársky významných vodných tokov,
c) krajské úrady životného prostredia a obvodne úrady životného prostredia,
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d) predpovedná povodňová služba.
Varovanie obyvateľstva na povodňou ohrozenom území vykonáva varovanie a vyrozumievanie centrum civilnej ochrany alebo obec podľa
osobitného predpisu – zákona NR SR č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva
Varovanie obyvateľstva
Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi
"VŠEOBECNE OHROZENIE" - dvojminútovym kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti
rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,
"OHROZENIE VODOU" - šesťminútovym stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.
Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom
stálym tónom sirén bez opakovania.

"KONIEC OHROZENIA" - dvojminútovym

Varovné signály a signál "KONIEC OHROZENIA" sa následné dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných
informačných prostriedkov.
Mesto Žiar nad Hronom má k dispozícii štyri sirény, ktoré je možné, pri dodržaní všetkých predpisov, použiť na tento účel.
Sirény sa nachádzajú na budovách :
Gymnázium Žiar nad Hronom, Ul. Kollára 2
Hvezdáreň, Svätokrížske námestie, Žiar nad Hronom
Penzión, Dr. Janského 4, Žiar nad Hronom
KD Šašovské Podhradie
V areáli ZSNP a.s - 5 sirén
Pre varovanie obyvateľstva je využívaná aj Mestská polícia v Žiari nad Hronom, ktorá vykonáva varovanie obyvateľstva dostupnými technickými
prostriedkami priamo v ohrozených lokalitách.
Správcovia vodných tokov a správcovia vodohospodárskych diel navrhujú povodňovým orgánom vyhlásenie a odvolanie stupňov
povodňovej aktivity.
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4. Správcovia vodných tokov na území obce – adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa a
číslo faxu.

Ing.Haveta

Riaditeľ Sps
Hrona
Zvolen
Hydromeliorácie
ZC

Peter

tech. pracovník

1. Ing. Sýkora
Rudolf
2.

3. Ing.Poláček člen Riaditeľ Lesy SR
Jaroslav

OZ ZC

5331032
5320421

903805957

5497102

5321420

rudolf.sykora@
svp.sk

5401544

903997983

036/6312853

5401543

levice@hmsp.sk

6812394

jaroslav.polacek@
lesy.sk

036/6308121
6812362
6812351

918334608

hedviga.bencova@
lesy.sk

Parková
1838
Hriňová
Stavianska
5/B
Zlaté
Moravce
Trnava
Hora
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IV. Povodňové záchranné práce mesta (§ 18 zákona NR SR č. 7/2010 Z.z.)
Povodňovými záchrannými prácami okrem povodňových záchranných prac sú:
a) hlásna povodňová služba,
b) ochrana a zachraňovanie majetku vrátané prípadného predčasného zberu úrody ohrozenej povodňou,
c) odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia povodňou,
d) provizórne dopravne sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou odrezaná, vrátané výstavby provizórnych mostných objektov alebo lávok,
e) ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a telekomunikačných sieti pred poškodením povodňou,
f) evakuácia,
g) dezinfekcia studni, žúmp, obytných priestorov a odvoz a zneškodňovanie uhynutých zvierat a iných odpadov,
h) zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami,
i) odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev a z komunikácii,
j) zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia,
k) iné prace na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia vykonane na príkaz obce, organu ochrany pred
povodňami počas III. stupňa povodňovej aktivity alebo na príkaz
obvodného úradu, obvodného úradu v sídle kraja alebo obce podľa osobitného predpisu44) počas mimoriadnej situácie.
Povodňové záchranné prace sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity a sú ukončene do času odvolania II. stupňa
povodňovej aktivity.

1. Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou.
Varovanie obyvateľstva
Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi
"VŠEOBECNE OHROZENIE" - dvojminútovym kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti
rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,
"OHROZENIE VODOU" - šesťminútovym stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.
Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom
"KONIEC OHROZENIA" - dvojminútovym stálym tónom sirén bez opakovania.
Varovne signály a signál "KONIEC OHROZENIA" sa následné dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných
informačných prostriedkov.
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Mesto Žiar nad Hronom má k dispozícii štyri sirény, ktoré je možné, pri dodržaní všetkých predpisov, použiť na tento účel – sirény môžu
byť spustené diaľkovo z odboru CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom.
Sirény sa nachádzajú na budovách :
Gymnázium Žiar nad Hronom, Ul. Kollára 2
Hvezdáreň, Svätokrížske námestie, Žiar nad Hronom
Penzión, Dr. Janského 4, Žiar nad Hronom
KD Šašovské Podhradie
V areáli ZSNP a.s - 5 sirén

2. Postup zabezpečenia núdzového ubytovania a núdzového zásobovania osôb.
Núdzovým ubytovaním: ( Zákon 42/1994 Z .z.. § 3 odst.7)
je zabezpečenie dočasného bývania osôb ohrozených alebo osôb postihnutých následkami „MU“.
Núdzové ubytovanie osôb pre jednotlivé ohrozene lokality bude zabezpečene nasledovne:
1) Náhradné ubytovanie sa evakuovaným občanom poskytne v závislosti od vážnosti spôsobených škôd a trvania záplavovej situácie a o ďalšom
postupe rozhodne KŠM .
2) Vybavenie evakuačných stredísk lôžkovým materiálom bude zabezpečované Mestom Žiar nad Hronom, za prípadnej pomoci Obvodného
úradu v Žiari nad Hronom, č. tel. 045/673 2482, 673 2322, 0903 805 370, 0903 534936 a Slovenského červeného kríža Žiari nad Hronom, č.
tel. 0903 558 929.
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Prehľad núdzových ubytovacích zariadení v meste Žiar nad Hronom k 11.11.2011
STÁLE UBYTOVACIE ZARIADENIA
Názov a adresa
prevádzkovateľa
Názov ubytov.
zariadenia

Adresa
ubytovacieho
zariadenia

Kontakt

IČO

počet
lôžok

E-mail

1.

KABI REAL, s.r.o.
Viktorínova 1, 921 08 Bratislava

Penzión

Dr. Janského 4

0917 800101 Túriová

35896868 lacne@ubytovanieziar.sk

100

2.

REALINVEST SK s.r.o.
Tomášikova 23/C/1, 821 01
Bratislava - Ružinov

PENZIÓN ŽIAR

Dukelských
hrdinov 17

456 726 066

36054909 penzion@penzionziar.sk

68

3.

KAMY, s.r.o.
Fraňa Mojtu 14, 949 01 Nitra

Penzión Fellini

SNP 37

0911 292919 Fusková

45989478 penzionfellini@gmail.com

21

4.

HOTEL LUNA ŽIAR, s. r. o.
Námestie Matice Slovenskej 2,
Žiar nad Hronom

Hotel Luna

Nám. MS 2

045 6734470 Trubenová

43965938 recepcia@hotelluna.sk

42

spolu
Vytvoriteľné ubytovacie
zariadenia
Mestské kultúrne centrum Žiar
1 nad Hronom
2 Dom kultúry Žiar nad Hronom
3 Dom kultúry Š. Podhradie
4 Športová hala Žiar nad Hronom
Futbalový štadión Žiar nad
5 Hronom
6 Zimný štadión Žiar nad Hronom
I. ZŠ Žiar nad Hronom 7 telocvičňa
II. ZŠ Žiar nad Hronom 8 telocvičňa

Adresa

počet miest

m2

SNP 119
Nám. MS 23
Š. Podhradie
497
Partizánska 152

700
300

1050
450

70
100

105
150

Partizánska 152
A. Dubčeka

20
50

30
75

Dr. Janského 2
M. R. Štefánika
17

70

105

70

105

231
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IV. ZŠ Žiar nad Hronom 9 telocvičňa
10 ZŠ s MŠ Žiar nad Hronom
11 Gymnázium Žiar nad Hronom
12 SOŠHSaO Žiar nad Hronom
13 Špeciálna základná škola
14 I. MŠ Žiar nad Hronom
III. MŠ Žiar nad Hronom
V. MŠ Žiar nad Hronom
VII. MŠ Žiar nad Hronom
VIII.MŠ Žiar nad Hronom
IX. MŠ Žiar nad Hronom
X. MŠ Žiar nad Hronom
Pohronské kultúrne centrum
21 Žiar nad Hronom
Hvezdáreň a planetárium Žiar
22 nad Hronom
15
16
17
18
19
20

Jilemnického č.2
A. Kmeťa 1
J. Kollára 2
Jilemnického
č.1282
Hutníkov 302
A. Kmeťa 17
M.R. Štefánika
23
Rudenkova 1
Janského 8
Rázusova 6
Sládkovičova 1
A. Meťa 11

70
40
70

105
60
105

100
20
50

150
30
75

50
50
50
50
50
50

75
75
75
75
75
75

Duk. hrdinov 21

60

90

Duk. hrdinov 21

20

30

Núdzové zásobovanie: ( Zákon 42/1994 Z .z.. § 3 odst.8)
je zabezpečenie dočasného minimálneho stravovania, minimálnych dávok pitnej vody a poskytovanie ďalších základných potrieb osobám
postihnutých „MU“ v medziach existujúcich podmienok na prežitie, najmä dodávok elektrickej energie, zabezpečenie tepla a základné zdravotnícke
zabezpečenie.
Núdzové ubytovanie a núdzové stravovanie sa poskytuje po vyhlásení mimoriadnej situácie.
Výdavky na evakuáciu a zabezpečenie núdzového ubytovania a núdzového stravovania pre postihnuté obyvateľstvo počas „MS“ sú výdavkami
civilnej ochrany podľa ustanovení §2 ods.1 písm. e) a f) vyhlášky MV SR č.599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na
civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu v znení neskorších predpisov a uhrádzajú sa z prostriedkov štátneho rozpočtu z
rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra prostredníctvom rozpočtu obvodného úradu.
1) Stravovanie evakuovaných obyvateľov bude zabezpečované prostredníctvom firmy Pružinová, s. r o., Lutila, č. tel. 045/672 53 32, 0915 819
865 resp. podľa pokynov KŠM.
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A/ Prehľad núdzových stravovacích zariadení v meste Žiar nad Hronom k 11.11.2011
p.č. Názov zariadenia
1 Základná škola s MŠ
2 Školská jedáleň pri MŠ
3 Školská jedáleň pri MŠ
4 Súkr. SOŠ technická
5 Základná škola
6 Materská škola
Školská jedáleň pri
7 ŠZŠ
Školská jedáleň pri
8 SOŠ
9 Školská jedáleň pri ZŠ
10 Školská jedáleň pri ZŠ
11 Školská jedáleň pri MŠ
12 Školská jedáleň pri MŠ
13 Školská jedáleň pri MŠ
14 Školská jedáleň pri MŠ
15 Gymnázium M.R.

vlastník
Žiar nad
Hronom
Žiar nad
Hronom
Žiar nad
Hronom
Žiar nad
Hronom
Žiar nad
Hronom
Žiar nad
Hronom
Žiar nad
Hronom
Žiar nad
Hronom
Žiar nad
Hronom
Žiar nad
Hronom
Žiar nad
Hronom
Žiar nad
Hronom
Žiar nad
Hronom
Žiar nad
Hronom
Žiar nad
Hronom

adresa

č. tel.

E-mail

A. Kmeťa 1

456732782 marusiazh@centrum.sk

A. Kmeťa 11

456738262 zhms2@slovanet.sk

A. Kmeťa 17

456733488 zhms2@slovanet.sk

Dr. Janského 10

456732268 ssos.intech@gmail.com

Dr. Janského 2

456732145 skolazh@gmail.com

Dr. Janského 8

456725122 zhms2@slovanet.sk

Hutníkov 302

456732759 szs.ziar@gmail.com

Jilemnického 1282

456724450 sosoaszh@gmail.com

Jilemnického 2

456724779 skola@zsjilemnickehozh.sk

M. R. Štefánika 17

456725677 zsstefanikazh@centrum.sk

M.R.Štefánika 23

456723320 zhms2@slovanet.sk

Rázusova 6

456732161 zhms2@slovanet.sk

Rudenkova 1

456733264 zhms2@slovanet.sk

Sládkovičova 1

456734406 zhms2@slovanet.sk

Ul. J. Kollára 2

456735760 sekretariat@gymzh.edu.sk
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16 Škol.jedáleň pri SOA

Žiar nad
Hronom

Ul.SNP 16

456723804 skola@oazh.sk
IČO

17 Lukáš Tulipán
18 Michal Košík

Reštaurácia
Tulipán
Reštaurácia
Tatra

19 Pizza-Žiarčan I., s.r.o.
20 Tuyen Cao Xuan
21 Daniel Baláž
22 Monika Madlušková
23 Monika Madlušková
24 Jana Mistríková
25 Jana Mistríková
26 Pružinová, s.r.o.
27 Pružinová, s.r.o.
28 Pružinová, s.r.o.
29 Miloš Tužinský
30
31
32
33

Hotel Luna Žiar, s.r.o.
Miroslav Grznár
Anna Hnilicová
Peter Čunderlík

34 SOŠOaS
35 AB-gastro,s.r.o.
36 VALgrind spol. s.r.o.

SNP 103

456725049

44357966

SNP 52

456 725 994

43515428

915090605

45575380

SNP 75/82
Reštaurácia
Saigon

SNP 63/58

Rýchly bufet
Green park
Reštaurácia
Patriot
cafe Paluba
cafe Paluba
Reštaurácia
Biely dom

SNP(pri Kockách)
Partizánska 12

37096893

915 550 294 alena@greenpark.sk

41048121
37393251

Nám.MS č. 2820
J.Kráľa 6
Š.Moysesa 14

911 821 955
456 735 410

37393251
43897223
43897223

Nám.MS 8
Nám.MS 1
Sládkovičova 17

915819865
915819865
915819865

36050113
36050113
36050113

Valašský šenk

Šašovské Podh.113

903506693 senk.sk@post.sk

34773207

Hotel Luna
Copalinne
Cafe Musetti
Impresia

Nám.MS 2
Š.Moysesa 68
J.Kráľa 2
J.Kráľa 13

456734470-72 recepcia@hotelluna.sk
915 838 001
911419414
905729937

43965938
14209624
14212226
40391582

Cukrík
Autoškola
Reštaurácia
Hacienda

Jilemnického 1282
M.Chrásteka 25
SNP 50/59

6724450
918203072

37890085
44929447
45542252
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37 DT-BUGY, s.r.o.
38 Obušok

Doner Kebab

Š.Moysesa
SNP 121

36057282
907233757 konigsberg23@azet.sk

B/ Vyvarovacie zariadenia

Názov zariadenia

vlastník

adresa

č. tel.

E-mail

1 Všeobecná nemocnica
Polícia SR Žiar nad
2 Hronom

NSP

Ul.Sládkovičova 11

045/6709102,
111

sekretariat@nemocnicazh.sk

PZSR

Ul. Chrásteka 123

961641111

3 ZSNP

ZSNP

Ul. Priemyselná 12

456 012 200

info@zsnp.sk

4 Slovalco, a.s.

Slovalco,a.s.

Ul. Priemyselná 14

456 088 888

mail@slovalco.sk

počet strav
jednotiek
za 24 hod.

druh energie
plyn,
elektrina
plyn,
elektrina
plyn,
elektrina
plyn,
elektrina

3. Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení.
V systéme civilnej ochrany je jednou z najdôležitejších úloh v čase po vyhlásení mimoriadnej situácie, alebo mimoriadnej udalosti
zabezpečovanie a vykonávanie evakuácie → v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 42/94 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov.
V zmysle vyhlášky č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie v zmení neskorších predpisov evakuáciou sa rozumie odsun ohrozených osôb,
zvierat, prípadne vecí z určitého územia. Evakuáciu vyhlasuje , riadi a odvoláva riaditeľ, vedúci, v jeho neprítomnosti zástupca riaditeľa, vedúceho
prostredníctvom evakuačnej komisie, ktorá je zriadená na mestách , obciach , na Obvodnom úrade.
Evakuácia sa vykonáva z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území
a) krátkodobo s možným návratom osôb do 72 hodín
b) dlhodobo s možným návratom osôb po 72 hodín.
Ohrozenia povodňami a záplavami z vodnej stavby a z vrchových vodných tokov a následná evakuácia :
Evakuáciu rómskych občanov v lokalite Pod Kortínou zabezpečí evakuačná komisia krízového štábu mesta.
S evakuáciou sa začne pri vodnom stave 380 cm na vodočte Žiar nad Hronom na rieke Hron za predpokladu stúpajúcej tendencie.
Za stavu ohrozenia, t. j. vyhlásenom III. stupni PA na rieke Hron je môžu byť ohrozené následovné firmy:
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1, URSTA – import, export, s.r.o., SNP 7, Žiar nad Hronom, č. tel. 673 53 62, 0905 407 870,
2, GENERAL TRUCKING, a.s., SNP 151, Žiar nad Hronom, č. tel. 670 05 15,
3, SVP, š.p., OZ Povodie Hrona, SNP 2, Žiar nad Hronom, č. tel. 673 33 43, 0903 601 829,
4, MO SRZ, SNP 4, Žiar nad Hronom, č. tel. 0908 938476,
5, Ing. František Linder - Stavebno-obchodná spoločnosť, SNP 37, Žiar nad Hronom, č. tel. 673 53 50, 673 56 40,
6, ELZA-Ludovít Mészáros, SNP 1013, Žiar nad Hronom, č. tel. 672 34 78,
7, PEBA auto, prev. SNP 2759, Žiar nad Hronom, č. tel. 0907 051 620, 0905 602 665,
8, 1. SPS, a.s., ul. SNP 1301, Žiar nad Hronom, p. Škriniarová tel. 0907 771 398, 672 37 13
9. AUTOJARO, Ul. SNP 141/6, Žiar nad Hronom, Jaroslav Boháč, č. tel. 0915802400

4. Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch vodných tokov (opatrenia na uvoľňovanie
prietokových profilov pod mostami, priepustmi a lávkami, uvoľňovanie ľadových zátarás, zápch vytvorených z vodou priplavených
predmetov) je uvoľňovanie zátarás z koryta pomocou stavebných mechanizmov, ktoré sú práve k dispozícií.

P. č.

Bližšie určenie kritického úseku vodného
toku (mosty, lávky)

Dôvod možného zníženia prietočnosti profilu

Mesto v súčinnosti s občanmi mesta vykonáva od času nebezpečenstva povodne, zvýšený dohľad nad kritickými úsekmi vodných tokov, za
účelom okamžitého odstraňovania naplavenín a vznikajúcich zátarás a zápchy.
Bude doplnený po predložení povodňového plánu zabezpečovacích prác správcom tokov na území mesta Žiar nad Hronom
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5. Postup zabezpečenie dezinfekcie studní, žúmp, obytných priestorov a odvozu a zneškodňovania uhynutých zvierat a
iných odpadov.
Pri povodňových záplavách sa zabezpečujú nasledovné hygienicko-epidemiologické opatrenia:
 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a asanácia vodných zdrojov.
 Pokiaľ pri záplavách a iných havarijných situáciách nedošlo k havárii, resp. k poškodeniu verejného vodovodu je nutné :
a) zabezpečovať nepretržitú dodávku vody pre obyvateľov zaplavených častí miest obcí a miest, pričom je nutné dodržiavať koncentráciu
zostatkového chlóru v spotrebiskách na hodnote 0,3 ml Cl2/l,
b) na verejných vodovodoch sledovať v dvojhodinových intervaloch koncentráciu zostatkového chlóru a viesť o tom evidenciu,
c) Sledovať kvalitu vody vo verejnom vodovode laboratórnymi rozbormi - frekvencia, počet odberov, odberové miesta a rozsah určí obvodný
štátny hygienik podľa závažnosti situácie,
Pokiaľ pri záplavách a iných havarijných situáciách došlo k znehodnoteniu vodných zdrojov určených na hromadné zásobovanie, k
zaplaveniu vodných zdrojov určených pre individuálne zásobovanie alebo havárii na vodovodnom potrubí je nutné :
a/ vyhlásiť zákaz používania vody z týchto zdrojov na pitné účely a varenie !
b/ zabezpečiť núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou dovozom /prísunom/ nezávadnej pitnej vody z iného, haváriou nepostihnutého
vodného zdroja. K preprave môžu byť použité iba účelové prostriedky.




Havarované vodné zdroje a vodovodné zariadenie po opadnutí vody asanovať a postupne uviesť do prevádzky + schopného stavu.

Postup asanácie vodných zdrojov:
mechanické vyčistenie studne a jej okolia od naplavenín
čerpanie obsahu studne až do odstránenia zákalu
plášť studne vytrieť roztokom dezinfekčného prostriedku /2 % roztok Chloramínu B, 5-25% roztok SAVO/
dezinfekcia vodného zdroja
3
Chlóramínom B v dávke 15-20 g/m vodného stĺpca, nechať 24hodín pôsobiť,
3
SAVO v dávke 9 ml /objem vnútrajška uzáveru klobúčika fľaše/na 1 m vody vodného stĺpca /vypočítané množstvo dezinfekčného prostriedku
rozriediť asi v 8 l vody a potom roztokom skropiť hladinu zdroja, nechať pôsobiť niekoľko hodín. Po poklese koncentrácie zbytkového chlóru vo
vode na hodnotu 0.3 mg Cl2/l-1s prihliadnutím k bodu 5 používať na pitné účely, resp. povoliť odber vody.
g/ asanácia domácich vodárničiek a vnútorných rozvodov pitnej vody
h/ voda zo zdroja, ktorý bol vydenzifikovaný spôsobom ktorý bol uvedený pod bodom d/ sa po uplynutí určeného času prečerpá cez celý vodný
-1
systém až do poklesnutia koncentrácie zostatkového chlóru na hodnotu 0,3 mg Cl2/l . Potom je možné celý systém dať do užívania pri
-1
zabezpečení dochlórovania na koncentráciu 0,3 mg Cl2/l .
i/ asanácia verejných vodovodov pri haváriách - potrubie sa musí prepláchnuť za účelom odstránenia fyzikálneho znečistenia /dovtedy, kým
neprestane tiecť kalná voda/. Preplachovanie sa vykoná odpustením na kalozvodoch alebo hydrantoch v koncových
častiach rozvodového
-1
systému. Potom sa potrubie naplní vodou, prechlórovanou na koncentráciu väčšiu ako 0,5 mg Cl2/l a nechá sa bez odberu pôsobiť najmenej 6
hodín. Po 6 hodinách sa vykoná odpustenie dezinfekčného roztoku cez vodovodné výtoky na spotrebiskách až do ustálenia koncentrácie chlóru
-1
na hodnotu 0,3 mg Cl2/l a na tejto koncentrácii sa hodnota koncentrácia udržiava po dobu najmenej ďalších 5 dní.

a/
b/
c/
d/
e/
f/
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Postup asanácie verejných vodovodov sa vykonáva aj podľa osobitných opatrení prevádzkovateľa /VaK/ vypracovaných pre prevádzku
vodovodu za mimoriadnych udalostí a pri haváriách. V tomto prípade opatrenia musí odsúhlasiť orgán na ochranu zdravia. Počas asanácie
treba v infiltračnej oblasti likvidovať všetky zdroje znečistenia a vykonať dôsledné vyčistenie a účinnú dezinfekciu vodovodných objektov.
Spôsob asanácie pri kontaminácii vody chemickými látkami závisí od charakteru znečistenia.
 O prípustnosti použitia vody na pitné účely po vykonanej asanácii rozhoduje orgán na ochranu zdravia na základe laboratórneho overenia jej
akosti.
 Inak treba postupovať v zmysle Zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) Vyhláška MŽP 100/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s
nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a NARIADENIA VLÁDY SR
269/ 2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd


Spôsob asanácie

Uhynuté zvieratá podľa usmernenia okresnej veterinárnej správy odvezú na spracovanie do kafilérie.
VAS sro Mojšová Lúčka, 01176 Žilina www.vas-ml.sk, vas@vas-ml.sk
Pre likvidáciu uhynutých zvierat kontaktovať firmu :
N – ADOVA spol. s.r.o. Krškanská 1 949 01 Nitra , tel 037/6516030, Fax: 037/6516033
E-mail: n-adova@nextra sk

6. Prehľad rozvodných sietí a zariadení, ktoré by mohli ohroziť postihnuté osoby, nasadené sily a prostriedky a majetok
obyvateľov.
Vzdušne a a podzemné vedenie – správca : Stredoslovenská energetika, a.s.
Stredoslovenská energetika, a.s.
Ústredie : Pri Rajčianke 8591/4b, 010 47 Žilina,
poruchová linka : 0800 159000, e-mail:kontakt@sse.sk
Stredoslovenská energetika, a.s. – Distribúcia
Nám, Republiky 998/5, 010 01 Žilina
Tel.č. 0800 159000
EEM,a.s. ( elektroenergetické montáže,a.s. )
Pri Rajčianke 859/4b, 010 04 Žilina
Tel.č. +421-(0)41-7632994, 5192721
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Podzemné plynové vedenie – správca Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Tel.č. +421(0)2-62621111, poruchová linka: 0850 111 727
MC JUH, Lieskovská cesta 1418/5, 960 01 Zvolen
mcj@spp-distribucia.sk
fax:č.: 045/5368075

Vzdušné a podzemné telekomunikačné vedenie – správca: Slovak Telecom,a.s.
Slovak Telecom, a.s. – CSI-Juh, Horná 77, 974 01 Banská Bystrica
Poškodzovanie káblov: tel.č. 0903540126, e-mail: pavel.petrus@t-com.sk
Tel.č. 1219

7. Spôsob zorganizovania predčasného zberu úrody pri určených vodných stavoch.
Mesto Žiar nad Hronom nepredpokladá vznik tohto stavu.

8. Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu byť ohrozené povodňou.
V prípade vzniku mimoriadnej situácie bude tato riešená štábom povodňovej komisie podľa aktuálneho
stavu, rozsahu a spôsobu ohrozenia obyvateľov mesta.
1, URSTA – import, export, s.r.o., SNP 7, Žiar nad Hronom, č. tel. 673 53 62, 0905 407 870,
2, GENERAL TRUCKING, a.s., SNP 151, Žiar nad Hronom, č. tel. 670 05 15,
3, SVP, š.p., OZ Povodie Hrona, SNP 2, Žiar nad Hronom, č. tel. 673 33 43, 0903 601 829,
4, MO SRZ, SNP 4, Žiar nad Hronom, 0908 938476,
5, Ing. František Linder - Stavebno-obchodná spoločnosť, SNP 37, Žiar nad Hronom, č. tel. 673 53 50, 673 56 40,
6, ELZA-Ludovít Mészáros, SNP 1013, Žiar nad Hronom, č. tel. 672 34 78,
7, PEBA auto, prev. SNP 2759, Žiar nad Hronom, č. tel. 0907 051 620, 0905 602 665,
8, 1. SPS, a.s., ul. SNP 1301, Žiar nad Hronom, p. Škriniarová tel. 0907 771 398, 672 37 13
9. AUTOJARO, Ul. SNP 141/6, Žiar nad Hronom, Jaroslav Boháč, č. tel. 0915802400
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9. Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky, ich druhy, množstvá a opatrenia na zamedzenie znečistenia
vody.
Lokalita

Druh NL

Množstvo

Opatrenia
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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. Dopravné prostriedky, stroje a zariadenia, ktoré
sú určené na výkon povodňových záchranných prác sa v predvídateľnom rozsahu zabezpečujú vopred dohodou. Tabuľka obsahuje najmä tieto
údaje:
Druh dopravného prostriedku, stroja, zariadenia.
Poskytovateľ dopravného prostriedku, stroja, zariadenia Osoba zodpovedná za poskytnutie dopravného prostriedku, stroja, zariadenia
Číslo telefónu na pracovisku Číslo mobilu Číslo telefónu domov Číslo faxu E-mailová adresa

Druh
dopravného
prostriedku,
stroja,
zariadenia

Poskytovateľ
dopravného
prostriedku,
stroja,
zariadenia

Osoba
zodpovedná
za
poskytnutie
dopravného
prostriedku,
stroja,
zariadenia

Číslo
telefónu
na
pracovisku

Číslo
mobilu

Číslo
telefónu
domov

Číslo faxu

E-mailová
adresa

Citroen Jumpervalník (7miest)

TS Žiar nad Hronom,
spol. s r.o.

Peter Jagoš

045/678 70 11

0908 283 333

peter.jagos@tszh.sk

Renault Mastervalník (6 miest)

TS Žiar nad Hronom,
spol. s r.o.

Peter Jagoš

045/678 70 11

0908 283 333

peter.jagos@tszh.sk

Daewoo Lublin –
vyklápač (2miesta)

TS Žiar nad Hronom,
spol. s r.o.

Peter Jagoš

045/678 70 11

0908 283 333

peter.jagos@tszh.sk

LIAZ MTS 25 –
vyklápač/sypač (2
miesta)

TS Žiar nad Hronom,
spol. s r.o.

Peter Jagoš

045/678 70 11

0908 283 333

peter.jagos@tszh.sk

Traktor John Deere
5090 s čelným
nakladačom
(1700kg do výšky
3,5m)
Traktor ZETOR
5340

TS Žiar nad Hronom,
spol. s r.o.

Peter Jagoš

045/678 70 11

0908 283 333

peter.jagos@tszh.sk

TS Žiar nad Hronom,
spol. s r.o.

Peter Jagoš

045/678 70 11

0908 283 333

peter.jagos@tszh.sk

Traktor ZETOR
4911

TS Žiar nad Hronom,
spol. s r.o.

Peter Jagoš

045/678 70 11

0908 283 333

peter.jagos@tszh.sk
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UNC 060 –
nakladač

TS Žiar nad Hronom,
spol. s r.o.

Peter Jagoš

045/678 70 11

0908 283 333

peter.jagos@tszh.sk

UNC 061 –
nakladač

TS Žiar nad Hronom,
spol. s r.o.

Peter Jagoš

045/678 70 11

0908 283 333

peter.jagos@tszh.sk

Montážne plošiny
13m - AVIA MP13
- 2ks

TS Žiar nad Hronom,
spol. s r.o.

Peter Jagoš

045/678 70 11

0908 283 333

peter.jagos@tszh.sk

2ks Mercedes
UNIMOG U400

TS Žiar nad Hronom,
spol. s r.o.

Peter Jagoš

045/678 70 11

0908 283 333

peter.jagos@tszh.sk

2ks Mercedes
ECONIC

TS Žiar nad Hronom,
spol. s r.o.

Peter Jagoš

045/678 70 11

0908 283 333

peter.jagos@tszh.sk

1ks BUCHER
CITYCAT 2020

TS Žiar nad Hronom,
spol. s r.o.

Peter Jagoš

045/678 70 11

0908 283 333

peter.jagos@tszh.sk

hákový nakladač
zn. MAN

Technické služby Žiar nad Hronom,
a.s.

Ľubomír Ivan

045/678 08
00

0917 215 660

lubomir.ivan@tsziar.sk

zváracie agregáty
elektrocentrála
prívesný vozík vyklápací nosnosť 1670kg

2. Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, žúmp a obytných priestorov.
Dezinfekčne latky na vykonanie hygienicko-epidemiologických opatrení budú zabezpečene z existujúcej maloobchodnej a veľkoobchodnej siete na
území mesta Žiar nad Hronom podľa aktuálnej potreby.

3. Zoznam členov pracovných čiat obce a pracovných čiat vyčlenených právnickými osobami na výkon povodňových záchranných prác.
Mesto ma vytvorene pracovne skupiny z občanov mesta, ktoré sa uvádzajú do pohotovosti po vyhlásení druhého a tretieho stupňa povodňovej
aktivity na priame záchranne a evakuačne prace v meste.
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V ochrane pred povodňami v meste Žiar nad Hronom budú zorganizované pracovné skupiny – 3 družstvá, ktoré tvoria jednu čatu.
Zloženie čaty:

veliteľ čaty
3 družstvá po 4 - 5 osôb

Zloženie družstva:

veliteľ družstva
4 - 5 členov

A) Úsekovému povodňovému technikovi sa po vyhlásení II. a III. stupňa povodňovej aktivity ako výpomoc pre zabezpečovacie práce vyčleňujú
pracovné skupiny pre kataster mesta Žiar nad Hronom, Šášovské Podhradie a Horné Opatovce.
Veliteľom čaty je Peter Jagoš, TS Žiar nad Hronom, spol. s r.o. a člen KŠM,
č. t. 045/678 70 10, 0905 930 475
B) Veliteľom prvého družstva je Ľuboš Kupči, Žiar nad Hronom, Hviezdoslavova 24/47
č. tel.+421 907 880 603, 045/672 50 56
5 - členov družstva – pracovníci Technických služieb, s.r.o. Žiar nad Hronom :
C) Veliteľom druhého družstva je Ľubomír Ivan, Trnava Hora 252,
č. tel. 0917 215660
5 členov družstva – pracovníci Technických služieb, a. s., Žiar nad Hronom :
Pre zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami jeho uzavretím a pod. sa využije mestská polícia, ktorej
náčelník je členom povodňovej komisie mesta.
Osvetľovanie nebezpečných úsekov
V prípade potreby elektrických osvetľovacích agregátov povodňová komisia vyžiada ich prísun od obvodnej povodňovej komisie – č. tel. 045 /
673 23 23.
5. Zabezpečenie pomoci záchranných zložiek integrovaného záchranného systému.
Zabezpečenie pomoci záchranných zložiek integrovaného záchranného systému sa vykoná za základe príkazu primátora mesta na vykonanie
záchranných prác a príkazu primátora mesta na vyhlásenie evakuácie.
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VI. Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na území
mesta
Povodňový plán záchranných prác mesta Žiar nad Hronom bude doplnený po ich obdržani.
Povodňové plány PO a FO – podnikatelia predkladajú na základe MsZ prijatého Všeobecne záväzného nariadenia o povinnosti vypracovať a aktualizovať
povodňový plán záchranných prác v súlade s ustanovením § 26 ods. 3, písm. a) bod 6. zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami Zákona
NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.

Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických a fyzických osôb – podnikateľov

Mená osôb zodpovedných za vykonanie
opatrení na ochranu pred povodňami, ktoré sú
uvedené v povodňovom pláne záchranných
prác
Názov
subjektu

Adresa

Číslo
tel.

e-mail

fax
Meno

1.
URSTA –
import, export,
s.r.o.
2.
GENERAL
TRUCKING,
a.s.,
3.
SVP, š.p., OZ
Povodie Hrona

SNP 7,
ZH

0905407870

ursta@t-com.sk

Ľudovít Urblík

SNP 151,
ZH

0905621660

l.hromadka@generaltrcking.sk

Ľuboš
Hromádka

SNP 2,
ZH

0903601829

jozef.cernaj@gmail.com

Jozef černaj

adresa

Spôsob
vyrozumenia
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4.
MO SRZ ZH
5.
Ing. František
Linder Stavebnoobchodná
spoločnosť

SNP 4,
ZH

0908938476

jvalent123@gmail.com

Jozef Valent

SNP 37,
ZH

0905538099

linder@linder.sk

František
Linder

6.
ELZA- Ľudovít
Mészáros

SNP
1013, ZH

0905607085

elza.zh@gmail.com

Ľudovít
Mesáros

7.
PEBA auto,
prev.

SNP
2759, ZH

0907051620

peba.cars@gmail.com

Marek Petor

8.
1. SPS, a.s.

SNP
1301, ZH

045/6723713

ziar@1sps.sk

Dominika
Škriniarová

0915802400

autojaro@autojaro.sk

Jaroslav
Boháč

9.
AUTOJARO

SNP
141/6
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VII. Pomocná dokumentácia
1. Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečením a riadením ochrany pred povodňami.
Príloha č. 1
2. Vzory príkazov a dokumentov, ktoré budú potrebné pri riadení a zabezpečovaní ochrany pred povodňami.
Príloha č. 2
Príkaz mesta na vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami a na vykonávanie povodňových záchranných prác
Príkaz mesta na vykonanie povodňových zabezpečovacích prác a záchranných prác

3. Vyhlasovanie SPA
Príloha č. 3
V Y H L Á S E N I E III. stupňa povodňovej aktivity
D V O L A N I E III. stupňa povodňovej aktivity
V Y H L Á S E N I E II. stupňa povodňovej aktivity
D V O L A N I E II. stupňa povodňovej aktivity
P r í k a z Primátora mesta č:................ o vyhlásení mimoriadnej situácie.
Príkaz Primátora mesta Žiar nad Hronom č.........na vykonanie záchranných prác
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VIII. Prílohy
Príloha č. 1
VII. 1. Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečením a riadením ochrany pred povodňami
Zákony:
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.: 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami
Vyhlášky:
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.: 204/2010 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej
povodňovej služby
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.: 251/2010 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na
povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.: 252/2010 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných
správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.: 261/2010 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov
a postup ich schvaľovania
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.: 313/2010 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predbežnom hodnotení
povodňového rizika a o jeho prehodnocovaní a aktualizovaní
Príloha č. 2
VII. 2. Vzory príkazov a dokumentov, ktoré budú potrebné pri riadení a zabezpečovaní ochrany plánu záchranných prác
Zoznam:
Príkaz mesta na vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami a na vykonávanie povodňových záchranných prác
Príkaz mesta na vykonanie povodňových zabezpečovacích prác a záchranných prác
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PRÍKAZ MESTA
zo dňa xx.yy.201z
na vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami
a na vykonanie povodňových záchranných prác
Na základe § 26, ods. 1 a ods. 3 písm. b) a § 18, ods. 1, 2 a 3 zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami ako i v súvislosti s vyhlásením
stupňov povodňovej aktivity na vodných tokoch ........................................................... na území mesta

vydávam príkaz
k vykonaniu povodňových záchranných prác na území mesta :
(vyšpecifikovať podľa § 18, ods. 1 a 3 zákona č.7/2010 Z.z.)
záchrana a ochrana životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne
a po povodni na povodňou ohrozených územiach obce a na povodňou zaplavených územiach obce,
hlásna povodňová služba,
ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu úrody ohrozenej povodňou,
odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia povodňou,
provizórne dopravné sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou odrezaná, vrátane výstavby provizórnych mostných objektov alebo lávok,
ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a telekomunikačných sietí pred poškodením povodňou,
evakuácia,
dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov a odvoz a zneškodňovanie uhynutých zvierat a iných odpadov,
zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami,
odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev a z komunikácií, zabezpečovanie poškodených stavieb proti
zrúteniu alebo ich asanácia,
iné (ostatné) práce na základe vystavenej objednávky obcou na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného
prostredia
Riadenie povodňových záchranných prác bude vykonávať povodňová komisia mesta. Povolenia k použitiu obecnej techniky, objednávky na
vykonanie 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 alebo zástupca starostu obce.
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.
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Varovanie a vyrozumenie ohrozeného obyvateľstva riešiť dostupnými prostriedkami varovania a vyrozumenia v meste.
Mesto vypracúva v čase III. stupňa povodňovej aktivity priebežné správy o povodňovej situácii a predkladá ich obvodnému úradu a obvodnému
úradu životného prostredia.
Pracovisko povodňovej komisie mesto bude na mestskom úrade.
V ...................................., dňa ..........................

Mgr. Peter Antal
primátora mesta
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PRÍKAZ MESTA
zo dňa xx.yy.201z
na vykonanie povodňových zabezpečovacích prác
Na základe § 26, ods. 1 a ods. 3 písm. b) a § 17, ods. 1, 2 a ods. 3 písm. e) zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami ako i v súvislosti
s vyhlásením stupňov povodňovej aktivity na vodných tokoch .............................................................. na území mesta

vydávam príkaz
právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom (na základe obcou spracovanej a doručenej objednávky) k vykonaniu
povodňových zabezpečovacích prác
v súčinnosti so správcom vodných tokov na území mesta :
(vyšpecifikovať podľa § 17, ods. 2 zákona č.7/2010 Z.z.)
vykonávanie hliadkovej služby,
odstraňovanie prekážok obmedzujúcich plynulý odtok vody,
ochrana koryta vodných tokov pred poškodzovaním vodným prúdom, predmetmi unášanými vodou alebo ľadmi,
odstraňovanie ľadových krýh, rozrušovanie a nasekávanie ľadu, rozrušovanie ľadových zátarasov a ľadovej zápchy,
ochrana hrádzí proti priesaku, účinkom erózie, výverom a ochrana proti preliatiu koruny hrádze a výstavba provizórnych prístupových ciest na
tieto účely,
uzavieranie prietrží hrádzí alebo protipovodňových línií,
odvádzanie alebo odčerpávanie vôd z povodňou zaplaveného územia, a zo zaplavených stavieb, objektov a zariadení,
odvádzanie alebo odčerpávanie vnútorných vôd,
budovanie druhotných ochranných línií,
provizórne sprietočnenie zanesených korýt vodných tokov,
opatrenia proti spätnému vzdutiu vody na vyústeniach kanalizácií do vodného toku a na priepustoch pod cestami a železničnými traťami,
opatrenia na zamedzenie znečisteniu vodného toku nebezpečnými látkami pri zaplavení územia, vytváranie umelých prietrží,
iné práce vykonávané na predchádzanie vzniku povodňových škôd.
Riadenie povodňových zabezpečovacích prác bude vykonávať povodňová komisia mesta. Objednávky na vykonanie 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 alebo zástupca primátora mesta.
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V prípade, ak nebude mesto schopné vykonať opatrenia k zabezpečeniu ochrany pred povodňami vlastným riadením, požiadať obvodnú
povodňovú komisiu o pomoc. Pri nasadení síl a prostriedkov bude mesto postupovať v zmysle platnej právnej úpravy a povodňového plánu obce
počas III. a II. stupňa povodňovej aktivity.
Mesto v súlade s platnou právnou úpravou overí náklady na zabezpečovacie práce a predpísanou formou ich predloží na obvodný úrad životného
prostredia.
V ........................................., dňa

Mgr. Peter Antal
primátora mesta

07.01.2013

3. Vyhlasovanie SPA
Príloha č. 3
V Y H L Á S E N I E III. stupňa povodňovej aktivity
D V O L A N I E III. stupňa povodňovej aktivity
V Y H L Á S E N I E II. stupňa povodňovej aktivity
D V O L A N I E II. stupňa povodňovej aktivity
P r í k a z Primátora mesta č:................ o vyhlásení mimoriadnej situácie.
Príkaz Primátora mesta Žiar nad Hronom č.........na vykonanie záchranných prác
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VYHLÁSENIE
III. stupňa povodňovej aktivity

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

.......................................................................................................................................................
Tento stupeň sa vyhlasuje z dôvodu vybreženia miestneho potoka ………….. a lesných tokov. Ohrozené je aj územie v hornej časti obce lokalita
……………. a v dolnej časti obce od rodinného domu súpisné číslo …….
Povodňová komisia obce nariaďuje vykonať záchranné práce v častiach …………… …. ………………………………………. práceschopným
obyvateľstvom a dostupnou technikou …………………………………………………………………………………………..
a vykonať všetky opatrenia vyplývajúce z povodňového plánu obce.
Opatrenia potrebné na zabezpečenie ochrany pred povodňami a na vykonanie záchranných prác vykonať v súlade s povodňovým plánom
obce.
V ................................. dňa ...............................

Mgr. Peter Antal
primátora mesta
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ODVOLANIE
III. stupňa povodňovej aktivity

na základe 26 ods. 3 písm. b) zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami,

mesto v y h l a s u j e
dňa ................. o ................ h
III. stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku (v lokalite):

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

Ďalšie činnosti na území katastra obce budú vykonávané podľa pokynov primátora mesta

V ................................. dňa ...............................

Mgr. Peter Antal
primátora mesta
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VYHLÁSENIE
II. stupňa povodňovej aktivity

na základe § 26 ods. 3 písm. b) zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

mesto v y h l a s u j e
dňa ................. o ................ h
II. stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku (v lokalite):

.......................................................................................................................................................
Tento stupeň sa vyhlasuje z dôvodu vybreženia miestneho potoka ………….. a lesných tokov. Ohrozené je aj územie v hornej časti obce lokalita
……………. a v dolnej časti obce od rodinného domu súpisné číslo …….
Povodňová komisia obce nariaďuje vykonať záchranné práce v častiach …………… …. ………………………………………. práceschopným
obyvateľstvom a dostupnou technikou …………………………………………………………………………………………..
a vykonať všetky opatrenia vyplývajúce z povodňového plánu obce.
Opatrenia potrebné na zabezpečenie ochrany pred povodňami a na vykonanie záchranných prác vykonať v súlade s povodňovým plánom
obce.
V ................................. dňa ...............................

Mgr. Peter Antal
primátora mesta
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ODVOLANIE
II. stupňa povodňovej aktivity

na základe 26 ods. 3 písm. b) zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami,

mesto v y h l a s u j e
dňa ................. o ................ h
II. stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku (v lokalite):

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

Ďalšie činnosti na území katastra obce budú vykonávané podľa pokynov primátora mesta

V ................................. dňa ...............................

Mgr. Peter Antal
primátora mesta
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Príkaz
primátora mesta č:................
o vyhlásení mimoriadnej situácie.

Vzhľadom na vznik mimoriadnej udalosti .......................................................................
.......................................................................................................................................................
(uviesť druh mimoriadnej udalosti) na území mesta ...................................................alebo časti
( vymenovať štvrte, ulice a pod.).................................................................................................
.......................................................................................................................................................
vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia osôb a majetku.
Na základe uvedených skutočností, v zmysle § 15 ods. 1 písm. j. zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z.z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

A. V y h l a s u j e m
dňa ................................o..............hod. mimoriadnu situáciu na území
mesta - obce..............................................................................................................

B. P r i k a z u j e m
1. Zabezpečiť vyhlásenie mimoriadnej situácie v miestnych oznamovacích prostriedkoch
Termín splnenia:...............................
Zodpovedá:...........................
2. O vyhlásení mimoriadnej situácie neodkladne informovať obyvateľov mesta, obvodný úrad, a právnické osoby na území obce.
Termín splnenia:.............................
Zodpovedá:...........................
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3. Úloha - text úlohy..................................................................................................
Termín splnenia:............................
Zodpovedá:...........................
4. Povinnosti a úlohy vyplývajúce z tohto príkazu premietnuť do riadiacich právnických osôb na území mesta.
Termín splnenia : ihneď
Zodpovedá: vedúci
C. Z á v e r e č n é u s t a n o v e n i a
1. Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa....................................................................
2. Kontrolou plnenia a zabezpečením doručenia príkazu dotknutým
poverujem
...............................................................

orgánom

štátnej správy, a štatutárnym orgánom právnických osôb

3. Príkaz je vyhotovený v.............rovnopisoch a ...........fotokópiách.
Rovnopisy príkazu sú uložené na obecnom úrade a fotokópie budú neodkladne doručené kuriérnou poštou dotknutým vedúcim orgánov
štátnej správy a štatutárnym orgánom právnických osôb na území obce.

V................................................dňa.....................................

Okrúhla pečiatka mesta

Mgr. Peter Antal
primátora mesta
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Príkaz
primátora mesta Žiar nad Hronom č.........
na vykonanie záchranných prác
Dňa...................o............hodine došlo na území obce ................... v................................
k mimoriadnej udalosti zapríčinenej............................................................. V dôsledku toho bolo
usmrtených.........osôb, zranených.......osôb. a .ďalších.............osôb je ohrozených.
Bolo narušené......................................................................................................................
Materiálne straty predstavujú podľa súčasných poznatkov výšku..................€..
Štatutárni zástupcovia dotknutých organizácií vykonali nasledovné opatrenia :
…………………..................................................................................
Z doterajšieho priebehu mimoriadnej udalosti sa dá predpokladať, že následky mimoriadnej udalosti budú
pôsobiť približne do…………………..……………..……………..
Mimoriadna udalosť svojím charakterom presahuje možnosti síl prostriedkov postihnutých organizácií.
Vzhľadom na doterajší priebeh mimoriadnej udalosti, na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na
zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek CO a odporučenia krízového štábu

A.

Zriaďujem
1. Hlavné miesto riadenia záchranných prác
2. Záložné miesto riadenia záchranných prác

v …...……................
v …..........................

Termín splnenia úlohy:

Zodpovedá:
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B.

Určujem

1. Za zodpovedného riadením záchranných prác
v ....................z miesta riadenia ........................., jeho zástupcom je ..............................
Termín splnenia úlohy:

Zodpovedá:

2. Na zabezpečenie záchranných prác nasledovné komunikácie:

a)

cestu.........triedy číslo...........z obcí .......................................... smerom do ..................................v dobe od ....................
do................... pre presun evakuantov,

b)

cestu ........triedy číslo............ z ....................... smerom do ........................... s celodennou priechodnosťou pre presun síl a
prostriedkov, s obmedzením rýchlosti na .............. km/hod v úseku .......................................................................

c)

cestu ......triedy číslo......... z .................. smerom do .................... ráno v dobe od......... do .......... a večer v dobe od......... do...........
na zabezpečenie zásobovania obyvateľstva,

d)

cestu ......triedy číslo........ z ........................ smerom do................ s obchádzkou smerom ...................................................... s
celodennou priechodnosťou pre tranzitnú dopravu cez .............................. ........................................
Termín splnenia úlohy:

C.

Zodpovedá:

Ukladám

1. Pri záchranných prácach: Uzatvoriť postihnuté územie s hranicou tvorenou............................. pre činnosť podľa prílohy číslo 4 bod 1 vyhlášky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek CO
Termín splnenia úlohy:
Zodpovedá:
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2. Pri materiálnom, technickom a finančnom zabezpečení, záchranných prác využiť vlastné, miestne zdroje a zásoby v súčinnosti
s podnikateľmi na území mesta a obvodným úradom - v súlade s § 21 a 22 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov
Termín splnenia úlohy:
D.

Zodpovedá:

Prikazujem
a) Vyrozumieť o mimoriadnej situácii, obyvateľstvo území obcí.
b) Na postihnutom území dodržiavať……....................…organizovať vyhľadávanie, vyslobodzovanie a zabezpečovanie postihnutých osôb,
(hospodárskych zvierat, majetku a ....................................................)
c) Vykonať a zabezpečiť..........................................................................., kontrolu nezávadnosti vody, veterinárne a epidemiologické
opatrenia a...........................................
d) Odsunúť - evakuovať
trase...........................................

ohrozované

obyvateľstvo

v rámci...................................

do

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

po

e) Zabezpečiť bezpečnosť osôb a ich majetok proti vykrádaniu , obnovu telefonického spojenia medzi ...................................., náhradný
spôsob dopravy medzi .............................., duchovnú pomoc, pravidelnú lekársku starostlivosť.
Termín splnenia úlohy:

Zodpovedá :

f) Presun síl a prostriedkov z ……...........…. začať do ........................ hod . dňa........................

Príkaz pre presun určia odosielajúci starostovia obcí. Prisunuté sily a prostriedky odstavovať na ................................ komunikácii
v......................... odkiaľ bude obvodný úrad zabezpečovať pridelenie síl a prostriedkov do priestoru záchranných, lokalizačných a
likvidačných prác.
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g) ……........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Termín splnenia úlohy:
h) Zabezpečiť finančné prostriedky pre záchranné práce
obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu .

Zodpovedá:

v zmysle vyhlášky MV SR č.599/2006 Z.z. o výdavkoch na civilnú ochranu

Termín splnenia úlohy:

Zodpovedá:

Vykonať opatrenia spojené so zabezpečením:
a)
zásobovania
pitnou vodou, základnými druhmi potravín , pohonných hmôt, náhradných dielov a ostatného materiálu
.............................................................…....
b) stravovania nasadených síl a prostriedkov a postihnutého obyvateľstva
ubytovacích kapacít ..…..........……

odpočinku nasadených síl a prostriedkov s využitím

c) prísunu materiálu a techniky, v prípade jeho nedostatku alebo potreby z vlastných i miestnych zdrojov, cestou obvodného úradu,
d) dodávky elektrickej energie potrebnej na osvetlenie a činnosť pracovísk, pohon agregátov (dodávku plynu, technickej vody a podobne.)
e) dôsledné sledovanie správnosti a evidovania údajov, ktoré sa stanú predmetom hodnotenia škôd a výdavkov po odvolaní mimoriadnej
situácie.
Termín splnenia úlohy:

Zodpovedá:

Reguláciu a obnovu dopravy v priestore mimoriadnej udalosti vykonať silami a prostriedkami :
a) poriadkovým jednotkami civilnej ochrany obyvateľstva .
Termín splnenia úlohy:

Zodpovedá:
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Spojenie s hlavným miestom riadenia záchranných prác zabezpečiť, štátnymi telefónnymi linkami, mobilnými telefónmi :
Telefón:........................................................
Fax:.........................................................
Mobilný telefón:...........................................
Termín splnenia úlohy:

Zodpovedá:

Spojenie so záložným miestom riadenia záchranných prác zabezpečiť, štátnymi telefónnymi linkami, mobilnými telefónmi :
Telefón:........................................................
Fax:.........................................................
Mobilný telefón:...........................................
Termín splnenia úlohy:

Zodpovedá:

Spojenie s obvodným úradom zabezpečiť linkovými a mobilnými telefónmi cestou stálej služby ............................
Telefón:........................................................
Fax:.........................................................
Mobilný telefón:............................................
alebo priamo na sekretariát prednostu obvodného úradu
Telefón:......................................................
Mobilný telefón:..........................................

Fax:........................................................
Termín splnenia úlohy:

Zodpovedá:

Silám a prostriedkom vyčlenených pre záchranné práce .................................................. verejnoprávnym inštitúciám, odborným skupinám
v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, technickým, poruchovým a obnovovacím jednotkám objektov
vykonať.................................................
.............................................................................................................................................
Termín splnenia úlohy:

Zodpovedá :

Každú zmenu miesta riadenia a mena zodpovedného funkcionára vykonávania záchranných prác oznámiť......................................................
Termín splnenia úlohy:

Zodpovedá :

Povodňový plán ZP mesta Žiar nad Hronom 31..08.2013
Spracoval: Ján Žiak, MsÚ - OSMM

07.01.2013

Správy a hlásenia predkladať cestou stálej služby na odbor CO a krízového riadenia obvodného úradu takto:
a)
správy o stave a priebehu záchranných prác
k 06. 00 hod. a 17. 30 hod do 07. 00 a 19. 00 hod.
b)
po nasadení na záchranné, práce ( písomne E mailom , faxom)
c)
ukončenie presunu a pripravenosť síl a prostriedkov na plnenie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác (telefonicky),
d)
začiatok a ukončenie čiastkových úloh záchranných prác (telefonicky)
e)
okolnosti , ktoré narušujú priebeh záchranných prác a požiadavky (telefonicky)
f)
mimoriadne hlásenia o zmenách vo vývoji mimoriadnej situácie (telefonicky)
g)
spôsob predkladania odborných hlásení podľa upresnení odborných funkcionárov obvodného úradu.
Termín splnenia úlohy:
E.

Zodpovedá:

Zakazujem

Rozvoz , predaj a požívanie
záchranných prác.

alkoholických nápojov a iných omamných prostriedkov počas trvania mimoriadnej udalosti v priestoroch
Termín splnenia úlohy:

F.

Zodpovedá:

Záverečné ustanovenia
1. Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa........................
2. Kontrolou plnenia a zabezpečením doručenia príkazu dotknutým organizáciám poverujem.............................................................................
3. Príkaz je vyhotovený v............... rovnopisoch a ................. fotokópiách. Rovnopisy príkazu sú uložené na mestskom úrade fotokópie budú
neodkladne doručené kuriérnou poštou ObÚ a štatutárnym zástupcom dotknutých organizácií
V...................................dňa...............................
okrúhla pečiatka mesta

Mgr. Peter Antal
primátora mesta

07.01.2013

Povodňový plán ZP mesta Žiar nad Hronom 31..08.2013
Spracoval: Ján Žiak, MsÚ - OSMM

B. Grafická časť
Grafická časť obsahuje najmä nasledujúce údaje
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,
d) objekty určené na núdzové ubytovanie,
e) priestory na umiestnenie zvierat a materiálu,
f) priestory sústredenia mechanizmov určených na povodňové záchranné práce,
g) lokality, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky,
h) poloha vodomerných staníc a vodočetných staníc na vodných tokoch,
i) vyznačenie kritických miest križovania vodných tokov s prístupovými komunikáciami do obcí, k priemyselným
a poľnohospodárskym areálom v katastrálnom území obce.
Grafická časť predpokladaných povodňových záchranných prác v obci sa vypracúva na mapách v mierkach
1 : 1 440, 1 : 2 880 alebo podľa konkrétnych podmienok a možností alebo v digitálnej forme v geografickom informačnom
systéme.

