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A. TEXTOVÁ ČASŤ
I.

Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác

____________________________________________________________
Dňom 1.2.2010 nadobudla účinnosť nová legislatívna úprava v ochrane pred povodňami – zák. NR SR č.
7/2010 Z.z. v nadväznosti na vodný zák. č. 364/2004 v znení neskorších predpisov. Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 1
písm. a) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami vydalo vyhlášku č. 261/2010 Z.z. z 28. mája 2010,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania.
Zákon 7/2010 bol neskôr zmenený a doplnený zák. 180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy...a zák.
71/2015. Ochrana pred povodňami sú činnosti, ktoré sú zamerané na zníženie povodňového rizika na
povodňami ohrozovanom území, na predchádzanie záplavám spôsobovanými povodňami a na zmierňovanie
nepriaznivých následkov povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a na hospodársku
činnosť.
A) Zámer, rozsah povodňových záchranných prác a vyhlásenie mimoriadnej situácie
Povodňové záchranné práce 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 práce riadi mesto, okresný úrad alebo okresný úrad v sídle kraja. Vykonávanie
zásahov povodňových záchranných prác riadi okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru alebo
krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru do času, kým riadenie neprevezme mesto, okresný úrad
alebo okresný úrad v sídle kraja.
Medzi povodňové záchrannými práce ďalej patrí:
a) hlásna povodňová služba,
b) ochrana a zachraňovanie majetku vrátane príp. predčasného zberu úrody ohrozenej povodňou,
c) odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia povodňou,
d) provizórne dopravné sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou odrezaná, vrátane výstavby provizórnych
mostných objektov alebo lávok,
e) ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a telekomunikačných sietí pred
poškodením povodňou,
f) evakuácia,
g) dezinfekcia studní, žúmp, bytov 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 komunikácií,
j) zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia,
k) iné práce na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia vykonané na
príkaz mesta, orgánu ochrany pred povodňami počas III. stupňa povodňovej aktivity alebo na príkaz okresného
úradu alebo okresného úradu v sídle kraja alebo mesta 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 svojom území.
Spolupracuje 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:

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,
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.

B) Riadenie a zabezpečovanie
Orgánmi ochrany pred povodňami sú: ministerstvo životného prostredia, okresné úrady v sídle kraja
a ostatné okresný úrady. 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,
okresná povodňová komisia, povodňové komisie obcí a miest.
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.

Postavenie povodňovej komisie

-viď Príloha č. 1

Povodňová komisia mesta (ďalej len "komisia") je pomocný, poradný a koordinačný orgán primátora mesta
a okresnej povodňovej komisie, ktorý organizuje súčinnosť a spolupracuje so všetkými povodňovými orgánmi
mesta Zvolen.
Štatút povodňovej komisie bol aktualizovaný dňa : 20.9. 2015
Štatút povodňovej komisie je uložený na mestskom úrade v dokumentácii CO mesta.

II. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu
povodňami, vrátane adries, čísiel telefónu, e-mailových adries a čísiel faxu

_______________________________________________________________
II. 1. Povodňová komisia mesta Zvolen
Príloha č. 1 v bode VIII.
II. 2. Krízový štáb mesta Zvolen
Príloha č. 2 v bode VIII.
II. 3.

Okresný úrad vo Zvolene, odbor starostlivosti o životné prostredie

Adresa : Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen
Tel. čísla: Sekretariát: 0961 63 2961
Vedúci: 0961 63 2960
E-mail:
ouzv.oszp@minv.sk
II. 4. Okresná povodňová komisia vo Zvolene
Príloha č. 3 v bode VIII.
II. 5. Technický štáb okresnej povodňovej komisie vo Zvolene
Príloha č. 4 v bode VIII.
II. 6.

Okresný úrad vo Zvolene

Adresa: Nám. SNP 35 / 48 , 961 08 Zvolen
Tel. č.: 0961 63 2901, FAX 0961 63 2909
E-mail: prednosta@minv.sk
- odbor krízového riadenia
Tel.č.: 045 / 53 30 620 , 0903 804 579; 0961 63 2940
E-mail: okr.zv@minv.sk FAX 045/ 53 32 929
II. 7.

Krízový štáb a Okresná evakuačná komisia okresného úradu vo Zvolene

Príloha č. 5 v bode VIII.
II. 8.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene

Lieskovská cesta 500/38,
045 / 53 35 860
56 30 197
E-mail: sekretariat@orhazzvk.sk
Tiesňové číslo 150 alebo 112
Adresa:
Tel. č. :

960 01 Zvolen

pred

II. 9.

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému
v Banskej Bystrici

Okresný úrad v Banskej Bystrici
Odbor 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:
okr.bb@minv.sk
Tiesňové číslo :
II. 10.

112

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene

Adresa :
Tel. č.:
FAX:

Ul. Švermova 1900/4,
0961 633 705
0961 633 709

Tiesňové číslo: 158

960 69 Zvolen

alebo 112

II. 11 . Ostatné organizácie
* 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
* Regionálna veterinárna a potravinová správa
Adresa:
Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen
Tel. č.:
045 / 520 39 99, 533 03 91,
532 00 57, 532 18 39
* Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Adresa: Nádvorná 3366/12, P.O.BOX 203 , 960 01 Zvolen
Tel. č.:
045 / 555 23 50 ,
FAX:
045 / 555 23 33
E-mail: zv.ruvz@uvzsr.sk
* Regionálna správa ciest Zvolen
Adresa: J. Hollého 1736/8, 960 01 Zvolen
Tel. č. : 045 / 52 44 311

III.

Stupne povodňovej aktivity, predpovedná povodňová služba,
hlásna povodňová služba a varovanie obyvateľstva

____________________________________________________________

III. 1. Vodné toky pretekajúce cez mesto Zvolen
Cez mesto Zvolen pretekajú rieky -Hron, Slatina, Neresnica, Zolná a potoky- Pomiaslo, Sekiersky p., Zlatý
p., Boroviansky p., ktoré pravidelne ohrozujú územie, niektoré budovy, objekty RD, BD, podnikov, ciest a
pozemky PD a ŠM.
Zoznam určených vodočtov, a výšky hladín v cm, pri ktorých nastávajú
stupne povodňovej aktivity I., II. a III.
Rieka

Miesto

I.

II.

III.

230

270

310

220

260

300

Neresnica Zvolen

120

140

160

Zolná ZV-Zolná

100

130

150

Hron
Slatina

Banská
Bystrica
Zvolen

│ Okrem toho pri │ Okrem toho na │Okrem toho pri │
│ očakávanom ná- │ začiatku od│ hlom odmäku,

│odchode ľadov,│

│mäku, keď mož-│keď je priame │

│ podľa meteoro- │ no očakávať

│nebezpečenstvo│

│ logickej pred-

│ rýchle stúpa-

│tvorby ľadu

│

│ povede.

│ nie hladiny

│zátaras, alebo

│

│

│ alebo pri od-

│ak sa zátarasy │

│

│ chode ľadov.

│začali tvoriť.

II.

III.

Potok

I.

Zlatý Potok

neurčené

Pomiaslo

neurčené

Sekiersky Potok

neurčené

Boroviansky Potok

neurčené

│

│ V prípade odmäku a odchodov ľadov povodňová

│

│ komisia mesta zváži stav na potoku, kedy je

│

│ potrebné vyhlásiť II., alebo III. stupeň povodňovej

│

│ aktivity na tomto povodňovom úseku.

│

Poz. II., alebo III. stupeň povodňovej aktivity vyhlasuje a odvoláva primátor mesta, obyčajne na návrh
správcu vodného toku, len ak tak neurobila Obvodná povodňová komisia.

III.2. Stupne povodňovej aktivity , organizačne zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania
obyvateľstva v obci
Stupne povodňovej aktivity (ďalej aj „PA“) charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne, ktorá je
vyjadrená určenými vodnými stavmi alebo prietokmi vo vodných tokoch a na vodných stavbách.
V povodňových plánoch sú stanovené tri stupne povodňovej aktivity, pričom III. stupeň povodňovej aktivity
charakterizuje najväčšie ohrozenie povodňou.
Vodné stavy a prietoky zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity schvaľuje ministerstvo na návrh
správcu vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcu drobného vodného toku po prerokovaní
s obvodným úradom životného prostredia alebo krajským úradom životného prostredia.
I. stupeň povodňovej aktivity nastáva
pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a stúpajúcej tendencii hladiny vody
. Spravidla je to stav, keď sa voda vylieva z koryta vodného toku a dosahuje pätu hrádze pri ohrádzovanom
vodnom toku, na neohrádzovaných vodných tokoch, ak hladina vody stúpa a je predpoklad
dosiahnutia brehovej čiary koryta.
- na začiatku topenia snehu pri predpoklade zväčšovania odtoku podľa meteorologických predpovedí
a hydrologických predpovedí,
- pri výskyte vnútorných vôd, ak je hladina vody v priľahlých vodných tokoch vyššia, ako hladina vnútorných
vôd.
II. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje
pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pri stúpajúcej tendencii hladiny
vody, na neohrádzovanom vodnom toku, ak hladina vody v koryte vodného toku dosiahne brehovú čiaru a má
stúpajúcu tendenciu
- počas topenia snehu, ak podľa informácie poskytnutej predpovednou povodňovou službou možno
očakávať rýchle stúpanie hladín vodných tokov,
- vtedy, keď vodou unášané predmety vytvárajú v koryte vodného toku, an moste alebo na priepuste bariéru,
pričom hrozí zatarasenie prietokového profilu a vyliatie vody z koryta vodného toku,
- pri chode ľadov na vyššie položených úsekoch vodných tokov povodí, keď sa predpokladá vznik ľadovej
zátarasy, ľadovej zápchy a hrozba vyliatia vody z koryta vodného toku,
- pri tvorbe vnútorného 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 toku,
- 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
pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne, na neohrádzovanom vodnom toku
pri prietoku presahujúcom kapacitu koryta vodného toku, ak voda zaplavuje priľahlé územie a môže spôsobiť
povodňové škody,
- na ohrádzovanom vodnom toku pri nižšom stave, ako je stav určený pre III. stupeň povodňovej aktivity, ak II.
stupeň povodňovej aktivity trvá dlhší čas alebo ak začne premokať hrádza, prípadne nastanú iné závažné
okolnosti, ktoré môžu spôsobiť povodňové škody,
- 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,
pri chode ľadov po vodnom toku alebo nádrži, ak je priame nebezpečenstvo vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej
zápchy alebo ak sa zátarasa už začala tvoriť a voda sa vylieva z koryta vodného toku a môže spôsobiť
povodňové škody,
- 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,
pri prívalových dažďoch extrémnej intenzity, pri záplave územia vodou z koryta vodného toku pod vodnou
stavbou, ktorú spôsobila porucha alebo havária objektov alebo zariadení vodnej stavby.

I. stupeň povodňovej aktivity zaniká
- pri poklese hladiny vodného toku pod úroveň určenú povodňovým plánom a vtedy, keď má hladina vody
klesajúcu tendenciu,
- na neohrádzovaných vodných tokoch, keď voda klesne pod brehovú čiaru,
- 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
- vodný stav a prietok vo vodnom toku klesne pod hladinu určenú v povodňovom pláne, alebo
- ak pominú dôvody, na základe ktorých sa vyhlásil II. stupeň povodňovej aktivity alebo III. stupeň
povodňovej aktivity a vykonali sa nevyhnutné technické opatrenia na zamedzenie vzniku ďalších povodňových
škôd.
Postup vyhlasovania a odvolávania stupňov povodňovej aktivity.
II. stupeň PA a III. stupeň PA vyhlasuje a odvoláva na návrh správcu vodohospodársky významného
vodného toku, správcu drobného vodného toku alebo z vlastného podnetu:
- primátor mesta pre územie mesta,
- prednosta okresného úradu pre územie viacerých obcí alebo pre územie okresu,
- prednosta okresného úradu v sídle kraja na vodných tokoch, ktoré pretekajú dvoma
a viacerými územnými okresmi kraja,
- minister ministerstva Slovenskej republiky na hraničných úsekoch vodných tokov, alebo pre
územie, ktoré presahuje územný obvod kraja, ak tým nepoveril iný orgán ochrany pred
povodňami.
Mesto alebo orgán ochrany pred povodňami, ktorý vyhlásil alebo odvolal stupeň povodňovej aktivity,
bezodkladne o tom informuje podľa povodňového plánu orgány ochrany pred povodňami a orgány štátnej
správy ( OÚ odbor KR). Hasičský a záchranný zbor, osoby zaradené do ochrany pred povodňami, správcu
vodohospodársky významných vodných tokov, dotknutých správcov drobných vodných tokov a sústav
III. 3. Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania obyvateľstva v obci
Hlásna a varovná povodňová služba mesta varuje obyvateľstvo pred nebezpečenstvom v mieste vzniku, alebo
možného vzniku povodne, v mieste nebezpečenstva povodne a v miestach nižšie ležiacich na vodnom toku
a upozorňuje orgány štátnej správy ochrany pred povodňami a dotknuté právnické osoby na vývoj povodňovej
situácie a odovzdáva im hlásenie potrebné na jej hodnotenie a pokyny na riadenie opatrení na ochranu pred
povodňami.
Varovnú povodňovú správu mesto odošle na obvodný úrad životného prostredia a okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru. Ak nemožno nadviazať komunikačné spojenie s príjemcami správy možno
varovnú povodňovú správu podať na linkách tiesňového volania 112, 150 alebo 158.
Varovanie obyvateľstva mesta zabezpečuje varovnými signálmi, ďalší spôsob varovania obyvateľstva je
prostredníctvom miestneho rozhlasu, spôsob vyrozumenia právnických a podnikajúcich fyzických osôb.
Slovenský hydrometeorologický ústav na požiadanie mesta poskytne údaje o hydrometeorologickej situácii na
tel.: (02) 54774 331, 54771 192, 59415 497, fax: (02) 54776 562 , e-mail: hips@shmu.sk prípadne na
internetovej adrese www.shmu.sk
MsÚ Zvolen dostáva telefonickú správu o vodnom stave na rieke Hron vodočtu B. Bystrica; Slatina a
Neresnica z vodočtu vo Zvolene; Zolná z vodočtu vo Zvolene- Zolnej počinajúc I. stupňom PA 1x denne.
Od II. stupňa 2x denne. Od III. stupňa aktivity 3 i viac krát denne.

Vodné stavy z potoka Pomiaslo a Sekiersky p. sleduje a vyhodnocuje veliteľ DHZ v Môťovej, alebo ním
určená osoba. Vodné stavy ostatných potokov a kritických úsekov monitoruje určená osoba technickej
komisie, alebo mestskí policajti podľa rozhodnutia povodňovej komisie.
Odčítanie vodočtov na riekach Hron a Slatina zabezpečuje - dispečing Povodia stredného Hrona Banská
Bystrica na vodočte v B.Bystrici pod Huštákom č.t. 048/ 4142891,- dispečing Správy povodia Hrona Zvolen na
vodočte vo Zvolene na Štepnici č.t. 5331036 pre Slatinu, na vodočte vo Zvolene v Neresnici pri Benzinovej
pumpe pre Neresnicu a vo Zvolene v Zolnej pri požiarnej zbrojnici pre Zolnú.
Obidva dispečingy podávajú informácie nepretržite pri stavoch I. - III.st. PA.
Spojenie s Krajskou povodňovou komisiou je na čísle 048/ 4306250 -1, 0917 920 174; na SHMÚ
048/4139283, resp. www.shmu.sk.
III. 4. Správcovia vodných tokov na území mesta Zvolen
1. Správcom významných vodných tokov Hron, Slatina, Neresnica a Zolná, ako aj drobného vodného toku
Boroviansky potok je Slovenský vodohospodársky podnik š. p. Odštepný závod B.Bystrica, Povodie
stredného Hrona, prevádzka Zvolen.
Adresa:
Stráž č. 11, 960 01 Zvolen
t.č.: ústredňa 045 / 5320 421
5320 422
vodohospodársky dispečing: 045 / 533 10 36
E-mail: zvolen@svp.sk
2. Správcom drobných vodných tokov Pomiaslo, Sekier a Burzovo sú Lesy SR š.p. B. Bystrica, OZ Kriváň.
Adresa: Kriváň č. 334, 962 04 Kriváň
t.č.: ústredňa 045 / 5243200
5243207
3. Správcu drobný vodný tok Zlatý potok nemá a o jeho údržbu sa stará Mesto Zvolen
IV. 1. Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou
Hlásna a varovná povodňová služba mesta varuje obyvateľstvo pred nebezpečenstvom v mieste vzniku, alebo
možného vzniku povodne, v mieste nebezpečenstva povodne a v miestach nižšie ležiacich na vodnom toku
a upozorňuje orgány štátnej správy ochrany pred povodňami a dotknuté právnické osoby na vývoj povodňovej
situácie a odovzdáva im hlásenie potrebné na jej hodnotenie a pokyny na riadenie opatrení na ochranu pred
povodňami.
Mesto odosiela varovnú povodňovú správu ak:
- došlo k vybreženiu vôd z koryta vodného toku na území mesta, alebo ak je zjavná takáto hrozba
- ide o mimoriadne úkazy pri odchode ľadov, pri vzniku ľadových zátaras, pri upchaní mostných otvorov
a priepustov, prietrži mračien, lokálnych búrkach, topení snehu a pod.
Varovná povodňová správa obsahuje:
- vymedzenie povodňou ohrozeného alebo zasiahnutého územia mesta
- názov vodného toku
- hydrologickú situáciu na vodnom toku (vodomernej stanici)
- údaje o pohybe hladín vodného toku, najmä o vzostupe, poklese bez zmeny a kulminácii
- informáciu o aktuálnom počasí
- opis situácie na ohrozenom, alebo povodňou postihnutom území
Varovnú povodňovú správu mesta odošle na obvodný úrad životného prostredia a okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru. Ak nemožno nadviazať komunikačné spojenie s príjemcami správy možno
varovnú povodňovú správu podať na linkách tiesňového volania 112, 150 alebo 158.
Varovanie obyvateľstva mesta zabezpečuje varovnými signálmi,(ktoré na požiadanie Mesta spustí Okresný
úrad vo Zvolene), ďalší spôsob varovania obyvateľstva je prostredníctvom miestneho rozhlasu v Zolnej (i
sirénou) a Lukovom a prenosnými megafónmi.

Spôsob vyrozumenia právnických a podnikajúcich fyzických osôb:
- "VŠEOBECNÉ OHROZENIE" - dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku
mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,
- "OHROZENIE VODOU" - šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.
Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom
"KONIEC OHROZENIA" - dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania. Varovné signály a
signál "KONIEC OHROZENIA" sa následne dopĺňajú hovorenou
informáciou prostredníctvom
hromadných informačných prostriedkov.
Slovenský hydrometeorologický ústav na požiadanie mesta poskytne údaje o hydrometeorologickej situácii na
tel.: (02) 54774 331, 54771 192, 59415 497, fax: (02) 54776 562 , e-mail: hips@shmu.sk prípadne na
internetovej adrese www.shmu.sk
IV. 2.

Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovanie

Na zabezpečenie prežitia obyvateľstva v krízových situáciách, ak ich nie je možné zásobovať bežným
spôsobom alebo s využitím mimoriadnych regulačných opatrení, je zavádzaný systém núdzového zásobovania
a ubytovania. Zabezpečujú sa ním najnutnejšie potreby občanov, predovšetkým:
- poskytovaním dočasného minimálneho stravovania aspoň jedným teplým jedlom, alebo
zodpovedajúcou dávkou studeného jedla na osobu a deň,
- poskytovaním minimálnych dávok pitnej vody, požiadavkou na podniky vodární a kanalizácií,
- poskytovaním núdzového ubytovania osôb ohrozených alebo postihnutých,
- zabezpečovaním dodávky energií, tepla, poskytovaním základného zdravotníckeho zabezpečenia a
ďalších základných potrieb (hygienických, sociálnych...).
Núdzové zásobovanie a ubytovanie sa poskytuje krátkodobo, s predpokladaným návratom evakuovaných osôb
do 72 hodín. Trvá dovtedy, kým situácia dovolí zaviesť dokonalejší systém, ktorý umožní realizovať prídelové
rozdeľovanie potravín, šatstva, obuvi a ďalších životné dôležitých výrobkov. Na zabezpečenie núdzového
ubytovania budú využívané priestory kultúrneho domu .
IV. 3. Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení
Evakuácia je dôležitou súčasťou záchrany obyvateľstva, zvierat a vecných prostriedkov.
Príprava na vykonanie evakuácie sa uskutoční prostredníctvom predsedu mestskej povodňovej komisie . Ten
zvolá ostatných členov, naplánuje evakuáciu so všestranným zabezpečením a zorganizuje evakuácie s cieľom
efektívneho využitia času, síl a prostriedkov potrebných na jej splnenie.
Evakuačné opatrenia:
- zoznam obyvateľov, ktorých bude treba evakuovať v prípade povodne je v prílohe č. 6 v bode VIII.
- za III.st. PA na rieke Hron a Slatina, Neresnica, Zolná alebo potokov Pomiaslo a Zlatý p. treba rátať
s evakuáciou nielen osôb.
Evakuáciu
objektov
vykoná
správa
zariadení
podľa
vlastného
evakuačného
plánu.
Evakuáciu rodín z domov ul. Tomášikova ,Neresnická cesta,Krupinská cesta, Dolná kolónia a
Pustý hrad vykoná povodňová komisia mesta podľa evakuačného plánu viď. Príloha č. 6.
- za III.st. PA na rieke Hron,Slatina ,Neresnica, Zolná treba počítať s evakuáciou 43 domov a dvoch
bytoviek. Evakuáciu zabezpečí mesto podľa evakuačného plánu. Náhradné ubytovanie evakuovaných
občanov sa poskytne podľa zákona v náhradných priestoroch a školských zariadeniach.
S evakuáciou sa môže započať aj skôr ako pri vodnom stave III. st. PA na už uvedených vodočtoch za
predpokladu stúpajúcej tendencie.
Stravovanie evakuovaných obyvateľov bude zabezpečené vo vývarovni Mesta za predpokladu dlhodobej
evakuácii a tak isto aj občerstvenie sa poskytne v uvedenej vývarovni. Za splnenie tejto úlohy je zodpovedný
predseda povodňovej komisie.
Vybavenie evakuačných stredísk lôžkovým materiálom sa zaistí od ObÚ Zvolen, Nemocnica s poliklinikou
Zvolen, prípadne vojenskej posádky Zvolen a dovoz zabezpečí povodňová komisia mesta.
Zdravotný dozor v evakuačnom stredisku počas evakuácie zabezpečí miestna organizácia Slovenského
červeného kríža. Dopravu chorých vykoná pohotovostná služba so sanitkou z NsP Zvolen č. t. 155, resp.112.
Obyvateľstvo bude zásobované nezávadnou pitnou vodou z miestnych vodovodou v súčinnosti so StVaPS
ZVOLEN a firma Sliačan.

Kontrolu hospodárenia s vodou, dodržiavanie hygieny okolo vodných zdrojov, hygieny stravovania, hygieny
bývania v evakuačnom stredisku zabezpečí - určí NsP Zvolen po dohode s MsÚ Zvolen..
V prípade potreby zabezpečiť dovoz pitnej vody cisternovými vozidlami StVaPS ZVOLEN.
IV. 4. Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch vodných tokov
Predpokladaným výkonom opatrení na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch vodných tokov
(opatrenia na uvoľnenie prietokových profilov pod mostmi, priepustmi a lávkami, uvoľnenie ľadových zátarás,
zápch vytvorených vodou priplavených predmetov) je uvoľňovanie zátarás z koryta pomocou stavebných
mechanizmov, ktoré sú práve k dispozícií.
IV. 5. Postup zabezpečenia dezinfekcie studní, žúmp, obytných priestorov a odvozu a zneškodňovania
uhynutých zvierat a iných domov
Studňa ktorá bola zaplavená (povodňou) by mala byť automaticky považovaná za kontaminovanú, a preto by
nemala byť z hygienických dôvodov používaná na pitie, varenie a umývanie sa až pokiaľ si nebudete istý, že
studňa kontaminovaná nebola.
Povodňová vlna bude pravdepodobne kontaminovaná nečistotami z horného toku, napríklad nečistotou z
povodňou vyplavených septikov, domových čističiek odpadových vôd, skládok hnoja a hnojív, skladov
prípravkov používaných v poľnohospodárstve a pod. Studňa môže byť kontaminovaná aj nepriamo a to ak je
povodňou zasiahnuté jej infiltračné pásmo.
Ak studňa bola zaplavená povrchovou vodu, malo by nasledovať urýchlené vyčerpanie obsahu studne a
odstránenie hrubých nečistôt. Zo studne by malo byť vyčerpané najmenej trojnásobné množstvo objemu vody
v studni. Domové rozvody by mali byť tiež náležite vyčistené. Voda v studni pred dezinfekciou by mala byť
čistá a bez sedimentov.
Občania si dezinfekcie studní, žúmp a obytných priestorov zabezpečujú sami. Povodňová komisia zabezpečuje
personálnu pomoc pri činnostiach spojených s týmito prácami. Odvoz a zneškodňovanie uhynutých zvierat
zabezpečí primátor kontaktovaním Poľovníckeho združenia.
IV. 6. Prehľad rozvodných sietí a zariadení, ktoré by mohli ohroziť postihnuté osoby, nasadené sily
a prostriedky a majetok obyvateľov
V Meste Zvolen sa nenachádzajúv ohrozených oblastiach rozvodné siete a zariadenia, ktoré by mohli ohroziť
postihnuté osoby, nasadené sily alebo prostriedky a majetok obyvateľov.
IV. 7. Spôsob zorganizovania predčasného zberu úrody pri určených vodných stavoch
Pri III.st. PA na rieke Hron, Slatina Neresnica, Zolná a stúpajúcej tendencii hrozí nebezpečie zaplavenia do
20 ha lúk a 150 ha iných poľnohospodárskych kultúr. Ich užívatelia sa sami pri III.st. PA a stúpajúcej
tendencii na pokyn povodňovej komisii postarajú o odstránenie sena a obilnín z ohrozeného územia povodňou
alebo spodnou vodou.

IV. 8. Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu byť ohrozené povodňou
-

Zoznam obytných budov, ktoré môžu byť postihnuté záplavami je príloha č. 7 v bode VIII.
Zoznam budov občianskeho vybavenia, ktoré môžu byť postihnuté povodňou je príloha č. 8 v bode
VIII.

IV. 9. Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky, ich druhy, množstvá a opatrenia na
zamedzenie znečistenia vody
Mesto neuskladňuje nebezpečný odpad (batérie, televízory a pod.). Ten je však odvážaný hneď do zberných
surovín na to vybavených.

V.

Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác

____________________________________________________________
V. 1. Zoznam dopravných prostriedkov a špeciálnych mechanizmov na výkon záchranných prác
Zoznam je príloha č. 9 v bode VIII.
V. 2. Zoznam členov dobrovolného hasičského zboru
V ochrane pred povodňami v meste Zvolen boli zorganizované dve pracovné skupiny po jednej čate.
Zloženie čaty: - veliteľ čaty
- tri družstvá
Zloženie družstva: - veliteľ družstva
- šesť členov družstva
Ako výpomoc pre zabezpečenie práce úsekovému povodňovému technikovi sa po vyhlásení II.-III. stupňa
povodňovej aktivity vyčleňuje prvá pracovná skupina pre kataster mesta Zvolen pre povodie rieky
Hron,Slatina, Neresnica, Zolná a to podľa povodňového plánu na zabezpečovacie práce.
Druhá pracovná skupina je vyčlenená pre záchranné práce.
Veliteľom prvej pracovnej čaty je Ján HRČKA bytom Pribinova ulica č.d. 110, č.t. 5479832; 0915551643 predseda dobrovoľného hasičského zboru.
Veliteľom prvého družstva prvej pracovnej čaty je strojník Vladimír MALIŠ bytom Na Hôrke č.21, č.t. 0908
516 736 -člen dobrovoľného hasičského zboru.
Veliteľom druhého družstva prvej čaty je Ondrej BALÁŽ, bytom Sekier dolina 36, č.t. 5364043, člen DHZ.
Veliteľom tretieho družstva prvej čaty je Vladimír GAŽÚR bytom Lukovská cesta 37, č.t. 5360492 mobil
0903 203619, člen DHZ.
V. 3. Materiálno-technické vybavenie dobrovolného hasičského zboru na výkon Povodňových záchranných
prác
Zoznam vybavenia Dobrovolného hasičského zboru je príloha č. 10 v bode VIII.
V. 4. Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, žúmp a obytných priestorov
Mesto Zvolen nedisponuje dezinfekčnými látkami na dezinfekciu studní, žúmp a obytných priestorov.

V. 5. Zoznam členov pracovných čiat vyčlenených právnickými osobami na výkon povodňových
záchranných prác
Právnické osoby v meste Zvolen nevyčlenili pracovné čaty na výkon povodňových záchranných prác.

V. 6. Zabezpečenie pomoci záchranných zložiek integrovaného záchranného systému
Zabezpečenie pomoci prostredníctvom integrovaného záchranného systému sa uskutoční prostredníctvom
telefonického spojenia 112 prostredníctvom telefónnej linky 045/533 0006 alebo mobilného telefónu 0903 392
162, resp. 0915 225 636, ktorý má k dispozícií primátorka.
Protipovodňový materiál
V prípade nutnosti pre zabezpečenie práce povodňová komisia mesta Zvolen zabezpečí na požiadanie
úsekového technika dostatočné množstvo štrku a piesku zo skládok staveb. organizácií vo Zvolene
dostatočné množstvo zeminy z katastra mesta Zvolen .
Dopravu na ohrozené úseky zabezpečí MsÚ Zvolen cez dopravné podniky a SAD Zvolen . V prípade
potreby väčšieho množstva dopravných prostriedkov povodňová komisia vyžiada tieto od Okresnej
povodňovej komisii vo Zvolene číslo telefónu 522466.
Náradie, ako lopaty, krompáče zabezpečí z miestnych zdrojov. Potrebné vrecia zabezpečí organizácia
vodných tokov Správa povodia Hrona číslo telef. 5331036.
Vojenská pomoc sa vyžaduje výlučne cez Okresnú povodňovú komisiu na čísle telefónu 522 466.
Pokiaľ ide o použitie povodňového materiálu pre záchranné práce ako sú člny, záchranné pomôcky, gumové
čižmy, záchranné laná použiť materiál verejných požiarnych zborov a pri potrebe prečerpávania studní použiť
motorové striekačky dislokované na obciach a v prípade väčšej potreby treba žiadať susedskú pomoc
najbližších obcí.
V prípade náhleho nebezpečia sa vyhlasuje varovanie obyvateľstva sirénami a prostriedkami, ktoré sú k
dispozícii a použije sa všetka technika verejného požiarneho zboru a MsP, 6 minút stály tón.
Podľa zák č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami majú byť pre poskytnutie pomoci na záchranné práce
použité predovšetkým verejné požiarne zbory. Ak tieto sily nestačia, MsÚ povolá do týchto prác občanov
podľa zákona 42/1994 Z.z.

VI. Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických
osôb a fyzických osôb – podnikateľov na území obce
______________________________________________________________________________________________________________________

Mesto Zvolen zatiaľ nemá nové povodňové plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb.

VII. Pomocná dokumentácia
________________________________________________________________________________
VII. 1. Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečením a riadením ochrany pred povodňami
-

Zákon 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších zmien (zák. 180/2013- o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon 71/2015 –ktorým sa mení
a dopĺňa....)

-

Vyhláška Ministerstva ŽP SR č. 251/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní
výdavkov na povodňové zabezpečovanie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd

-

Vyhláška MŽP SR 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 MŽP SR 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a
postup ich schvaľovania

VII. 2. Vzory príkazov a dokumentov, ktoré budú potrebné pri riadení
záchranných prác

a zabezpečovaní ochrany plánu

Príkazy a správy
1. Príkaz vyhlásenia stupňa povodňovej aktivity - príloha č. 11 v bode VIII.
2. Príkaz odvolanie stupňa povodňovej aktivity – príloha č. 12 v bode VIII.
3. Príkaz primátora na vyhlásenie mimoriadnej situácie – príloha č.13 v bode VIII.
4. Príkaz primátora na odvolanie mimoriadnej situácie – príloha č. 14 v bode VIII.
5. Príkaz primátora na vykonanie záchranných prác – príloha č.15 v bode VIII.
6. Príkaz primátora na odvolanie síl a prostriedkov po vykonaní záchranných prác - príloha č. 16 v bode VIII.
13. Relácia primátora o mimoriadnej udalosti - príloha č. 17 v bode VIII.
15. Zápis o mimoriadnej udalosti – príloha č. 18 v bode VIII.

Dokumenty
1. Povodňový denník - príloha č. 19 v bode VIII.
2. Zoznam ďalších zložiek zapojených do opatrení na ochranu pred povodňami a Plán kontaktov – príloha č.
20 v bode VIII.
3. Zoznam lokalít, kde sú uskladnené jedy a škodliviny, ktoré by mohli byť v dosahu záplavových vôd –
príloha č. 21 v bode VIII.
4. Počty hospodárskych zvierat, ktoré pred povodňou bude treba evakuovať – príloha č. 22 v bode VIII.
5. Zoznam hospodárskych budov a iných objektov, ktoré môžu byť postihnuté záplavami – príloha č. 23
v bode VIII.

VIII.

Prílohy
Príloha č. 6

MESTO ZVOLEN
Úsek
zatop
I.
ľavobrež.

II.
prav
obrež.

DokCOnov/Pl.Och./EVA-reg.VHD..

Prehľad počtov osôb pri evakuácii pod VS „H R I Ň O V Á“
Miestna
Ohrozované
Počet osôb Spolu osôb Z toho obyvatelia
časť
organizácie a ulice
min.- max.
min.- max.
ul. Nižovec –11 RD
29
290 - 410 280
1.Môťová- ul. Nábrežie –8 RD
29
Nižovec,
Lesostav a.s. Zvolen 10-130
časť
ul. Pribinova –časť
222
Pribinovej
81 RD +2 bytovky
Strabag (CMK)
10- 120
25-180
10
2. NeresNár. dial. správa ciest 5 -50
nícka cesta i ul. Pod Dráhami
10
ul. Neres. ces. 17 RD 70
100-320
70
3.
Všešport. areál
20 - 200
Neresnica Salaš + ČS
10 -50
Technik –stav.
2- 15
170-200
165
4. Na
D-nábytok+ Investex 3-20
Štepnici
ul. Na Štepnici
82
7 RD+2 bytovky
ul.Tomášikova 11 RD 29
ul. Krupin.ces. 8 RD 25
ul. Slatin. nábr. 9 RD 29
Pošta II
3 -30
290-1310
5. Balkán Autobusová stanica
3 – 100
a osob.
ul.Pustý hrad-bytovka 215 -370
stanica
KAUFLAND market 10 –200
SAD + ČS Balkán
7 –100
SSElektr. Unionka
4-20
Doprastav –Pustý hr. 4 - 20
30 –300
Osob. žel. stanica
MPBH a ostat. org.
10 - 70
LIDL market
4 –100
820-2400
IX. ZŠ+MŠ- prízem. 20- 400
6.Západ - okrem ul. Imatra a
800 -2000
Tepličky
Tulská;- prízemia
LIAZ
50 - 400
270-1420
7.LIAZ,
+Súkr.SUmelecká šk.
ŽOS
Hať Podharajch 2RD 2
ŽOS Zvolen
200-1000
Môťov.cesta bytovka 18
Bučina a.s. Zvolen
100-800
415- 1520
8.Bučina
Združ.S Drev.Škola 200- 605
ul. Dolná kol.+
100 +
Luč.c. bytovka a 20
15
+5 RD
Spolu ohrozovaných osôb 2 380 – 7 760; Obyv.1645-1800

Z toho zamesnanci a návštev.
10 - 130

15- 170

30- 250

5 -35

75 -940
215 -370

770 - 1900

50 -500
250- 1400

20

300 - 1405
115

Zam.745- 5960

MESTO ZVOLEN

DokCOnov/Pl.Och./EVA-reg.VHD..

D. Určenie regulačných stanovíšť, miest sústredenia a ubytovania pri evakuácii pod VS Môťová
Úsek Miestna
Ohrozované
Počet osôb Miesto
Regulačné
Miesto
zatop časť
organizácie a ulice
min.- max.
sústredenia stanovište
ubytovania osôb
ul. Nižovec –11 RD
29
Hostinec
VII. ZŠ na ul.
I.
1.Môťová- ul. Nábrežie –8 RD
Môťová
J.Alexyho č.1
29
Pri
ZŠ
Na
Hôrke
Nižovec,
/290-410/
/cca do 200/
Lesostav a.s. Zvolen 10-130
časť
ul. Pribinova –časť
222
Pribinovej
81 RD +2 bytovky
Strabag (CMK)
10- 120
Križov. ku
HKM- Hotel
2. Neresspráve ciest
Zolium
Nár. dial. správa ciest 5 -50
nícka cesta i ul. Pod Dráhami
/25-180/
/cca do 100/
10
ul. Neres. ces. 17 RD 70
Kúpalisko Križovatka. do
VII. ZŠ na ul.
3.
Neresnica Neresnice.
J.Alexyho č.1
Všešport. areál
20 - 200
Neresnica Salaš + ČS
/100-320/
/cca do 200/
10 -50
Technik –stav.
2- 15
Križovatka
HKM- Hotel
II.
4. Na
ku správe
Zolium
D-nábytok+ Investex 3-20
Štepnici
ciest
/cca do 100/
ul. Na Štepnici
82
/170-200/
7 RD+2 bytovky
ul.Tomášikova 11 RD 29
ul. Krupin.ces. 8 RD 25
ul. Slatin. nábr. 9 RD 29
Pošta II
3 -30
Čerpacia
5. Balkán Autobusová stanica
Technická
stanica
3 – 100
a osob.
univerzita
pri SAD
ul.Pustý hrad-bytovka 215 -370
stanica
/290-1310/
/cca do 500/
KAUFLAND market 10 –200
SAD + ČS Balkán
7 –100
SSElektr. Unionka
4-20
Doprastav –Pustý hr. 4 - 20
30 –300
Osob. žel. stanica
MPBH a ostat. org.
10 - 70
LIDL market
4 –100
Vyššie
IX. ZŠ+MŠ- prízem 20- 400
6.Západ - okrem ul. Imatra a
ako miesto
podlažia
800 -2000
Tepličky
sústredenia
/820-2400/
Tulská
LIAZ
50 - 400
Želez..st.
7.LIAZ,
Domov mládeže
+Súkr.SUmelecká šk.
nákladná
ŽOS
na Švermovej
/270-1420/
Hať Podharajch 2RD 2
/cca do 800/
ŽOS Zvolen
200-1000
Môťov.cesta bytovka 18
Bučina a.s. Zvolen
100-800
Želez..st.
8.Bučina
VI. ZŠ na ul.
nákladná
Združ.S Drev.Škola 200- 605
M. Rázusa č.3
/415- 1520/
ul. Dolná kol.+
100 +
/cca do 600/
Luč.c. bytov. i 20 +5 15
RD
Spolu ohrozovaných 2 380 – 7 760 osôb
Spolu ubytovaných cca do 2 500 osôb

