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Správa o stave civilnej ochrany a ochrany pred požiarmi 
v meste Žiar nad Hronom 

 

 
Civilná ochrana 
 

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, 
spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík 
ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. 
Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a 
utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. 
 

Štruktúra CO je nasledovná: 
 

1. Krízové plánovanie a Úsek hospodárskej mobilizácie  
2. Úsek ochrany utajovaných skutočností. 
3. Úsek civilnej ochrany - tvorí nosnú časť predmetnej sekcie a ďalej sa člení na :  

3.1. Základné predpisy – obsahuje základnú legislatívu zameranú na CO 
3.2. Postupy a metódy - praktické rady, postupy a metódy vzdelávania a prípravy na CO, 

základné zásady pri evakuácii obyvateľstva, prehľad nebezpečných látok s popisom ich 
charakteristických vlastností  

3.3. Odborná oblasť - obsahuje spracované povinnosti vo forme dokumentov vrátane 
termínov na sledovanie a to u ochranných stavieb( úkryty ...) , profesií (členov jednotiek, 
štábov....), technických zariadení (sirény...)  a prostriedky individuálnej 
ochrany(masky....),  

3.4. Odvetvové predpisy a Všeobecné dokumenty - obsahujú odvetvovú legislatívu, ktorá 
úzko súvisí s plnením úloh na úseku CO a záväzné materiály vydané vládou SR 

3.5. Formuláre CO 
 
 
 
Mesto Žiar nad Hronom má spracovanú nasledovnú predpísanú písomnú dokumentáciu: 
 
 

A. VÝPIS z Analýzy územia 
O B S A H: 

 
1. GEOGRAFICKÁ,  DEMOGRAFICKÁ   A HOSPODÁRSKA CHARAKTERISTIKA 

ÚZEMIA                           
 

a) geografická poloha a profil hodnoteného územia,  
b) kategorizácia hodnoteného územia, 
c) hospodárske zameranie hodnoteného územia. 

 

2. MOŽNÉ RIZIKÁ VZNIKU MIMORIADNYCH UDALOSTÍ  
 

2.1 ŽIVELNÉ POHROMY 
 

a)   oblasti možného ohrozenia povodňami a záplavami z povrchových vodných tokov, 
b)   oblasti možných veľkých lesných požiarov, 
c)   oblasti možného ohrozenia seizmickou činnosťou, zosuvmi pôdy, skál a lavín, 
d)   mimoriadne javy poveternostného a klimatického charakteru. 
2.2 HAVÁRIE 
a) oblasti možného ohrozenia závažnou priemyselnou haváriou, 
b) oblasti možného ohrozenia vyplývajúce z umiestnenia nebezpečných látok (stacionárne zdroje 

ohrozenia),  
c) oblasti možného ohrozenia spojené s únikom nebezpečných látok pri všetkých druhoch 

prepráv (prehľad trás). 



2.3 KATASTROFY 
a) oblasti možného ohrozenia vyplývajúce z umiestnenia jadrových zariadení, 
b) oblasti možného ohrozenia spôsobené leteckou prevádzkou, 
c) oblasti možného ohrozenia v prípade porušenia vodnej stavby, 
d) riziká možnej kumulácie rôznych druhov mimoriadnych udalostí. 
2.4 TERORIZMUS 
a) možné ciele teroristického útoku. 

 
ZÁVERY A ODPORÚČANIA 

a) odporúčania pre vypracovanie plánov ochrany obyvateľstva, 
b) odporúčania na prijímanie preventívnych opatrení na ochranu a zníženie rizík ohrozenia 

mimoriadnymi udalosťami. 
 
PRÍLOHY 

 počet obyvateľov mesta Žiar nad Hronom  

 dôležité objekty, ktoré môžu byť zdrojom rizík možných mimoriadnych udalostí s uvedením 
druhu a množstva nebezpečnej látky (prevádzkovatelia vyrábajúci, skladujúci a manipulujúci 
s nebezpečnými látkami)  

 register kategorizácie podnikov podľa zákona č. 261/2002 Z.z.  

 spaľovne a skládky nebezpečného odpadu 

 vodné stavby na hodnotenom území, 

 zoznam dôležitých výrobných podnikov (nad 100 zamestnancov) a ich výrobné zameranie 

 zoznam zdravotníckych a veterinárnych zariadení (nemocnice, polikliniky, ambulancie) 
a zariadení sociálnych služieb 

 zoznam zariadení poskytujúcich ubytovacie služby 

 zoznam školských a predškolských zariadení 

 mapový podklad ako výstup z geografického informačného systému civilnej ochrany 
CIPREGIS (podľa príloh a) – g), infraštruktúra – cestná a železničná sieť, letecké koridory, 
produktovody a ich stanice, energetické siete a pod. 

 
 

B. ZAMERANIE ČINNOSTI 
 
           Mesto Žiar nad Hronom spracováva na príslušný kalendárny rok „Zameranie a Plán hlavných 
úloh“ pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, 
civilného núdzového plánovania, ochrany kritickej infraštruktúry, správy materiálu civilnej ochrany 
a humanitárnej pomoci pre mesto Žiar nad Hronom.  

 
A. Úlohy v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva 
B. Úlohy v oblasti krízového plánovania 
C. Úlohy v oblasti hospodárskej mobilizácie 
 
 

C. KRÍZOVÉ PLÁNOVANIE 
 
ZOZNAM DOKUMENTOV KRÍZOVÉHO ŠTÁBU (KŠ) MESTA ŽIAR NAD HRONOM 

 
1. Štatút krízového štábu 
2. Rokovací poriadok krízového štábu 
3. Menovací dekrét za člena krízového štábu 
4. Prehľad zloženia krízového štábu a vydaných menovacích dekrétov 
5. Hlavné úlohy krízového štábu 
6. Metodika činnosti krízového štábu 
7. Plán spojenia a vyrozumenia členov krízového štábu 
8. Prehľad spojenia s orgánmi okresu 
9. Dokumenty riadenia, výkazové a informačné dokumenty (príkazy, denník záznamov prijatých 

a odoslaných správ, mapy, schémy a pod.), pomocné dokumenty (podklady, tabuľky, analýzy) 
a)   Vyhlásenie mimoriadnej situácie 



b) Znenie vyhlásenia mimoriadnej situácie na území obce (mesta) prostredníctvom 
vysielania miestneho rozhlasu 

c) Príkaz primátora na vykonanie záchranných prác 
d) Prehľad nasadených síl na záchranné práce 
e) Príkaz primátora na rozvinutie (zaujatie záložného) miesta riadenia 
f) Príkaz primátora na určenie komunikácií na záchranné práce 
g) Príkaz primátora na uzatvorenie ohrozeného (postihnutého) priestoru 
h) Príkaz primátora na vytvorenie podmienok na prežitie ohrozeného (postihnutého) 

obyvateľstva 
i) Odvolanie mimoriadnej situácie 
j) Znenie odvolania mimoriadnej situácie na území obce (mesta) prostredníctvom 

vysielania miestneho rozhlasu 
k) Príkaz primátora na odvolanie síl a prostriedkov po vykonaní záchranných prác 
l) Príkaz primátora na skončenie prác na ohrozenom území (území postihnutom 

mimoriadnou udalosťou) 
m) Následky mimoriadnej udalosti - tabuľka 
n) Pracovná mapa starostu/primátora/ obce 
o) Vyhlásenie evakuácie 
p) Znenie vyhlásenia evakuácie na území mesta prostredníctvom vysielania 

miestneho rozhlasu 
q) Odvolanie evakuácie 
r) Znenie odvolania evakuácie na území mesta prostredníctvom vysielania miestneho 

rozhlasu 
s) Denník záznamov prijatých a odoslaných správ, hlásení, príkazov a nariadení 

 
 

D. ÚSEK OCHRANY UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ 
 
1. Personálna bezpečnosť 
2. Priemyselná bezpečnosť 
3. Administratívna bezpečnosť 
4. Fyzická a objektová bezpečnosť 
5. Informačná bezpečnosť 
 
 

E. ÚSEK HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE, OBRANY ŠTÁTU 
ZOZNAM DOKUMENTOV OBRANY ŠTÁTU MESTA ŽIAR NAD HRONOM 
 
          Dokumentácia obce je spracovaná v súlade so zákonom č. 319/2002 Z. z. o obrane SR  
v znení neskorších predpisov a Metodickým pokynom úradu krízového manažmentu  
Ministerstva vnútra  Slovenskej republiky pre krajské úrady a obvodné úrady na zjednotenie  
postupu koordinácie činnosti obcí pri plnení niektorých úloh na úseku obrany štátu a  
hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie Č. p.: ZU - 96/ÚO-2006 zo dňa 25. mája  
2006 v znení Metodického pokynu generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a  
civilnej ochrany MV SR č. KMCO-222/KM-2008.  
 
Dokumentáciu obce (mesta) na úseku obrany štátu tvorí: 
 

1) Evidencia právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, 
ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie 
príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a 
osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie. 

2) Evidencia nehnuteľností  vhodných a  technicky spôsobilých na zabezpečenie úloh obrany 
štátu, navrhovaných okresnému úradu v sídle kraja. 

3) Evidencia vecných prostriedkov vhodných a technicky spôsobilých na zabezpečenie úloh 
obrany štátu, navrhovaných okresnému úradu v sídle kraja. 

4) Evidencia fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená 
pracovná povinnosť, navrhovaných okresnému úradu. 

5) Pokyny pre obec (mesto) na doručovanie úradných zásielok. 



6) Pokyny pre zasielanie menných zoznamov občanov - mužov, ktorí majú trvalý pobyt v mieste 
stáleho bydliska a v kalendárnom roku dovŕšia 18 rokov veku. 

7) Pokyny pre zasielanie oznámení o zmenách adresy trvalého pobytu a úmrtia občanov, ktorým 
vznikla branná povinnosť. 

8) Pokyny pre oslobodzovanie zamestnancov obce (mesta) od výkonu mimoriadnej služby alebo 
alternatívnej služby. 

9) Prehľad plnenia úloh obce (mesta) na úseku obrany štátu. 
10) Kontakty na zamestnancov úseku obrany štátu okresného úradu v sídle kraja a miestne 

príslušného okresného úradu. 
 
 

F. ÚSEK CVIILNEJ OCHRANY 
ZOZNAM DOKUMENTÁCIE CIVILNEJ OCHRANY MESTA ŽIAR NAD HRONOM 
 

 Hlavné úlohy v oblasti obrany, bezpečnosti a civilnej ochrany obce (mesta) 

 Analýza možnosti vzniku mimoriadnych udalostí na území obce (mesta) 

 Metodika činnosti mesta Žiar nad Hronom pri vzniku mimoriadnej udalosti 
 

1. Informácie pre verejnosť 
2. Dokumentácia na realizáciu opatrení varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb 
3. Plán evakuácie obyvateľstva 
4. Plán monitorovania územia 
5. Plán hygienickej a špeciálnej očisty terénu, budov a materiálu 
6. Plán zabezpečenia prostriedkami individuálnej ochrany 
7. Prehľad mimoriadnych udalostí 
8. Prehľad prepráv nebezpečných látok 
9. Prehľad skladovaných nebezpečných látok 
10. Rozhodnutie o realizácii opatrení na zabezpečenie ochrany obyvateľstva 
11. Pre prípad havárie atómovej elektrárne textová časť obsahuje aj (týka sa iba obcí a miest v 

ohrozenom priestore) 
a) Plán dozimetrického zabezpečenia 
b) Plán regulácie pohybu osôb a zabezpečenia jódovej profylaxie 
c) Plán dezaktivácie, ktorého súčasťou je plán likvidácie a trvalého uloženia dezaktivačných 

prostriedkov a ostatného kontaminovaného materiálu, ktorý po použití predstavuje 
rádioaktívny materiál 

d) Plán regulácie spotreby potravín, krmovín a vody 
12. Plán ukrytia obyvateľstva 
13. Plán ochrany obyvateľstva pod vodnými stavbami (týka sa iba obcí a miest v ohrozenom  

priestore) 
14. Prehľad o privatizácii ochranných stavieb 
15. Režimové opatrenia na ochranu obyvateľstva 
16. Dokumentácia skladu civilnej ochrany 
17. Dokumentácia jednotiek CO v meste Žiar nad Hronom 
18. Rozvrh zamestnania, záznamy o príprave jednotiek CO a záznamy o príprave občanov na 

sebaochranu a vzájomnú pomoc 
19. Pomocná dokumentácia 

a) Mapa alebo plán mesta Žiar nad Hronom 
b) Právne normy, predpisy. smernice 
c) Denník záznamov prijatých a odoslaných správ, hlásení, príkazov a nariadení 

 
 

G. KARTA mesta ZH 
 

V karte CO sú uvedené základné údaje o meste Žiar nad Hronom, telefónne čísla, vedenie 
mesta, krízový štáb mesta, počty obyvateľov mesta, varovanie a vyrozumenie, druh jednotky CO, sily 
a jednotky objektu, technika vhodná na využitie záchranných prác, prostriedky individuálnej ochrany, 
zoznam stálych úkrytov. 

 
 
 



H. KARTA PROCESOV 
 
KP 26 - Riadenie krízových situácii 
Povodňový plán, Plán ochrany obyvateľstva pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej s únikom 
amoniaku. 
 
Štatút KŠ 
Tento ŠTATÚT  krízového štábu (ďalej len „krízový štáb“)  sa vydáva podľa § 10  zákona NR SR č. 
387/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny 
a vojnového stavu pre jeho zriadenie ako orgánu krízového riadenia. Krízovou situáciou na účely tohto 
štatútu sa rozumie krízová situácia mimo času vojny a vojnového stavu (ďalej len „krízová situácia“), 
na ktorej riešenie môžu ústavné orgány vyhlásiť výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadnu 
situáciu, ktorú vyhlasuje a odvoláva obec / mesto, okresný úrad a okresný úrad v sídle kraja. 
 
 

I. ÚKRYTY 
Zoznam stálych úkrytov civilnej ochrany v majetku Mesta Žiar nad Hronom 
 

p.č. číslo úkrytu umiestnenie kapacita v osobách 

1 613019 Š. Moysesa 63 150 

2 613020 Nám. Matice slovenskej 10 100 

3 613021 Dr. Janského 15 140 

4 613022 Š. Moysesa 75 80 

5 613023 Dr. Janského 19 80 

6 613024 Š. Moysesa 71 100 

7 613025 Dr.Janského 9 100 

8 613026 Š. Moysesa 60 100 

9 613027 Jiráskova 6 180 

10 613028 Nám. Matice slovenskej blok 209 100 

11 613029 Nám. Matice slovenskej15 blok 116 180 

12 613030 J. Hollého 5 140 

13 613031 M.R. Štefánika 16 120 

14 613032 Dr. Janského 23 100 

15 613033 M.R.Štefánika 42 200 

16 613037 Dr. Janského 2 – I.ZŠ 300 

17 613038 Dr. Janského 2 – I.ZŠ 160 

18 613039 Dr. Janského 2 – I.ZŠ 150 

19 613041 A. Kmeťa 17 - MŠ 150 

20 613042 Nám. Matice slovenskej 6 - OVS 200 

21 613043 Š. Moysesa 46 - MsÚ 200 

22 613046 Dr. Janského 5 150 

23 613048 SNP 119 - MsKC 600 

24 613050 Dr. Janského 13 140 

25 613053 J. Hollého 7 120 

26 bez 
Nám. Matice Slovenskej 8,  

OÚ-odbor CO a KR ZH 
150 

                                                   S p o l u 4190 

 
12. SKLAD MATERIÁLU CO 
OBSAH dokumentácie 

1. Záznamy o aktualizácii dokumentácie skladu civilnej ochrany 

2. Záznamy o prehodnotení dokumentácie skladu civilnej ochrany 

3. Záznam o vstupe osôb do skladu 

4. Záznam výsledkov sledovania teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu 

5. Záznam o použití náhradných kľúčov 

6. Záznam o výsledkoch kontrol v sklade 



7. Záznam o vykonanej práci v sklade 

8. Evidencia skladovaného materiálu 

8.1 Zoznam evidenčných listov 

8.2 Závesný štítok skladovaného materiálu 

8.3 Denník účtovných dokladov 

9. Zápisy o vykonanej inventarizácii skladovaného materiálu 

10. Zásady pre skladovanie PIO 

10.1 Požiadavky na sklad 

10.2 Spôsob skladovania jednotlivých druhov materiálu 

10.3 Spôsob ošetrovania materiálu 

11. Povinnosti skladníka 

12. Dohoda o vykonaní práce 

13. Dohoda o hmotnej zodpovednosti 

 

 



K. POVODŃOVÝ PLAN MESTA ŽIAR NAD HRONOM 
 

Mesto Žiar nad Hronom má vypracovaný a schválený Povodňový plán mesta Okresným 
úradom v Žiari nad Hronom od 7.12.2012, ktorý je spracovaný v súlade s požiadavkami 
a ustanoveniami Zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a k nemu vydanými 
predpismi. 
Mesto Žiar nad Hronom má schválené VZN č.2/2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať 
povodňový plán záchranných prác, ktoré bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar 
nad Hronom č.:10/2012  zo dňa: 22.2./2012.     
 
OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU ZÁCHRANNÝCH PRÁC OBCE/MESTA  
Spracovaná dokumentácia: 
 
A. Textová časť 
Textová časť povodňového plánu záchranných prác obce obsahuje: 
I. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác 
 
II. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami, 
vrátane adries, čísiel telefónu, e-mailových adries a čísiel faxu 
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 
3. Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici 
4. Obvodná povodňová komisia 
5. Technický štáb obvodnej povodňovej komisie 
6. Krízový štáb obvodného úradu 
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom 
8. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému 
9. Podľa potreby 
a) poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby 
b) obecné (mestské) hasičské zbory 
c) závodné hasičské útvary 
d) závodné hasičské zbory 
e) iné právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je 
poskytovanie pomoci pri ochrane života, 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). 
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. 
 
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. 
 
 
 
 
 



MAPA Inundačného územia s vyznačením polohy evakuačného strediska a ohrozených objektov 
 

 
 
 
 

13. Kontrola dokumentácie CO mesta Žiar nad Hronom 
 

 Kontrola dokumentácie vykonaná Okresným úradom v Žiari nad Hronom 
Scan záznamu o kontrole 
 
 



 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 Kontrola dokumentácie vykonaná Okresným úradom v Banskej Bystrici 
Scan záznamu o kontrole 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
Spracoval: Ján Žiak 
Referent CO mesta Žiar nad Hronom 



SPRÁVA O STAVE A PLNENÍ ÚLOH OCHRANY PRED POŽIARMI 
z výkonu preventívnych protipožiarnych kontrol 

 
 
 

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 23 zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR číslo 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v 
znení neskorších predpisov a Požiarneho poriadku mesta, schváleného mestským zastupiteľstvom zo 
dňa 11.11.2004 uznesením číslo 152/2004 – MsZ vykonáva od roku 2014 zverený výkon štátnej 
správy na úseku ochrany pred požiarmi v rozsahu : preventívnych protipožiarnych kontrol, 
rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie požiarnych nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku 
požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku, kontroluje plnenie týchto opatrení a rozhoduje o 
vylúčenie veci z používania.  
Zabezpečuje sa výkonom v územnom obvode mesta, v objektoch právnických osôb a fyzických osôb - 
podnikateľov, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo HaZZ a v rodinných 
domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a iných stavbách vo vlastníctve alebo užívaní 
fyzických osôb.  
Preventívne protipožiarne kontroly v objektoch na území mesta sa vykonávajú najmenej raz za päť 
rokov, ak nebezpečenstvo vzniku požiarov kontrolovaných stavieb si nevyžaduje kratšiu lehotu.  
Za týmto účelom primátor mesta schválil „Zoznam subjektov pre výkon preventívnych protipožiarnych 
kontrol na rok 2014 (od november 2014) a rok 2015 “.  
Do výkonu preventívnych protipožiarnych kontrol bola zaradená miestna časť  Šašovské Podhradie 
v počte 90 subjektov. 
Koordinátorom zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi je preventivár 
požiarnej ochrany mesta, ktorý organizačne a metodicky riadil a zabezpečoval celý priebeh zvereného 
výkonu štátnej správy.  
Primátor mesta ustanovil v zmysle § 24 odst.2) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších predpisov ustanovil kontrolnú skupinu mesta (v zložení vedúci – František 
Páleník,  člen – Miloš Mikula a Roman Obert), ktorá vykonávala priamy výkon v kontrolovaných 
subjektoch. V zmysle požiarneho poriadku mesta, kontrolné skupiny mesta mali oprávnenie vstupovať 
do kontrolovaných objektov za účelom výkonu preventívnych protipožiarnych kontrol, s cieľom vykonať 
potrebné zistenia a úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie, požadovať potrebné údaje a 
súčinnosť štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov v kontrolovaných subjektoch v oblasti 
ochrany pred požiarmi. 
Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol, bolo preveriť stav zabezpečovania ochrany pred 
požiarmi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a požiarneho poriadku mesta a to najmä 
na: dokumentáciu týkajúcu sa ochrany pred požiarmi ,vykonávanie školenia a odbornej prípravy, 
skladovanie horľavých látok ,stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, 
plynu, vody, stav únikových ciest a ich označenie, vybavenie objektov požiarnotechnickými 
zariadeniami a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi, umiestnenie a inštalácia 
tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov. Zabezpečovanie odborných 
prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických, zariadení pred 
účinkami atmosferickej a statickej elektriny, revízie a kontroly elektrických spotrebičov, komínov.  
Súčasťou bolo tiež oboznamovanie vlastníkov objektov s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a 
poskytovanie odbornej pomoci. 
V roku 2014 (v období od novembra do konca kalendárneho roka) bolo v súlade so schváleným 
ročným plánom vykonaných 32 preventívnych protipožiarnych kontrol a z toho boli prednostne 
vykonané dve kontroly v meste Žiar nad Hronom (p. Rudolf Štetík, Ul. Partizánska 85/13, Žiar nad 
Hronom a Bytový dom, Ul. Sládkovičova 481/3).  
V roku 2015 (v období od januára – apríl 2015 bolo vykonaných 58 preventívnych protipožiarnych 
kontrol. 
Kontrolná skupina mesta pri výkone upozorňovala štatutárnych zástupcov kontrolovaných subjektov 
na zistené nedostatky a požadovali ich odstránenie bez zbytočného odkladu a na tieto účely im 
poskytovali potrebné informácie a vysvetlenia. 
Pri výkone bolo zistených 73 požiarnych nedostatkov, ktoré v čase vykonávania kontroly neboli 
bezodkladne odstránené a svojim charakterom by viedli k vzniku požiaru alebo sťaženiu záchrany 
osôb, ktoré sú podrobne uvedené v jednotlivých zápisniciach z preventívnych protipožiarnych kontrol. 
Najviac porušení zo zistených požiarnych nedostatkov sa týkalo nedostatkov technického charakteru 
vyhradených technických zariadení budov – revízií, plnenia povinnosti z novely zákona o ochrane 
pred požiarmi a to: 



 Komíny (potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu, alebo denník 
čistenia a kontroly komína alebo dymovodu, potvrdenie o vykonaní preskúšania komína). 

  
Pri kontrole Bytového domu, Ul. Sládkovičova 481/3 boli zistené nedostatky: 
 
1. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby /dokumentácia o 

požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby/ 
(dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristiky užívanej stavby sa vypracúva vtedy, ak 
stavba nemá spracované riešenie protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby) 

 
2. Plynové zariadenia (záznamy o vykonaných kontrolách a odstránení nedostatkov, záznamy o 

odborných prehliadkach a skúškach), 
 
3. Komíny (potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu, alebo denník čistenia 

a kontroly komína alebo dymovodu, potvrdenie o vykonaní preskúšania komína). 
  
 

Uvedené požiarne nedostatky, ktoré nebolo možno odstrániť bez zbytočného odkladu, 
kontrolné skupiny mesta prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany oznamovali mestu, ktoré 73 
rozhodnutiami uložilo lehoty na odstránenie zistených nedostatkov. Termíny na odstránenie 
nedostatkov boli do 31.3.2015 a 31.5.2015. 
Podľa stanovenej lehoty odstránenia požiarnych nedostatkov bolo vykonaných v roku 2015 zatiaľ 
uskutočnených 16 následných preventívnych protipožiarnych kontrol, ktorých cieľom bolo preveriť 
splnenie nápravných opatrení z oblasti ochrany pred požiarmi, ktoré boli kontrolovaným subjektom 
uložené primátorom mesta. 
Pri doposiaľ uskutočnených následných preventívnych protipožiarnych kontrolách možno konštatovať, 
že boli odstránené všetky zistené požiarne nedostatky.  
Po vykonaní všetkých následných preventívnych protipožiarnych kontrolách v miestnej časti  
Šašovské Podhradie, bude kontrolná skupina mesta následne vykonávať ďalšie nové preventívne 
protipožiarne kontroly, ktoré sú naplánované v meste Žiar nad Hronom – prioritne rodinné domy, ďalej 
bytové spoločenstvá a objekty právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, v ktorých 
nevykonáva štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo HaZZ. 
 
 
 
Spracoval: 
 
Ján ŽIAK  
preventivár požiarnej ochrany mesta 
Žiar nad Hronom 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


