Vodná stavba Veľké Kozmálovce
Informácie pre verejnosť
vyplývajúce z plnenia povinností podľa § 14 ods. 1 písm. p) a § 15a ods. 1
písm. a) Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o
civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
V územnom obvode Obvodného úradu Levice sa nachádzajú zdroje ohrozenia
obyvateľstva v prípade rozrušenia vodnej stavby Veľké Kozmálovce, zaradenej do
skupiny „B II“:

a) informácie o zdroji ohrozenia:
Prevádzkovateľ: Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa Levice, Koháryho 44.
Celkový objem nádrže 2,6 mil. m 3 vody, stála prevádzková hladina 172 m n.m,
veľkosť pásma ohrozenia: 2 650 m od miesta poruchy (rozrušenia), s kulminačným
prietokom Q= 1 015 m3, s dobou kulminácie 27 min,
ohrozované je obyvateľstvo obcí Veľké Kozmálovce, Nový Tekov, Starý Tekov (3014
obyvateľov), miestne komunikácie a poľnohospodárska pôda.

b) informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na
postihnutom území a životnom prostredí,
Pri narušení vodného diela pri max. hladine 175 metrov nad morom sa v rovinatom
území prejavia účinky prielomovej vlny prejavia do vzdialenosti 2.650 m od miesta poruchy s
kulminačným prietokom Q=1.015 m3.s-1 a dobou kulminácie 27 min. V nižších oblastiach
(vo vzdialenosti väčšej ako 2.650 m od miesta poruchy) bude mať situácia charakter povodne
pri storočnej vode. Z hľadiska účinku prielomovej vlny na obyvateľstvo nejde o katastrofálne
následky.

c) informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach,
Na zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb má objekt vybudovaný
autonómny systém varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb.

Za včasné varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb (VaV), orgánov a organizácií na
ohrozenom území po vzniku mimoriadnej udalosti zodpovedajú :
v priestoroch a vo všetkých objektoch a na ohrozenom území prevádzkovateľ,
na ostatnom území určené orgány štátnej správy, samosprávne orgány a ďalšie právne
subjekty, v súlade so zák. NR SR č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov.
Spôsob vyrozumenia a vyhlasovanie varovných signálov
Postup VaV po vzniku mimoriadnej udalosti:
realizuje sa vyrozumenie určených osôb v orgánoch a organizáciách činných pri
riešení následkov mimoriadnej udalosti podľa schémy vyrozumenia,
varovanie obyvateľstva sa uskutočňuje elektronickými sirénami autonómneho systému
prevádzkovateľa na ohrozenom území z riadiaceho centra,
varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovným signálom ”OHROZENIE VODOU” 6-minutovým stálym tónom sirén,
vyrozumenie určených osôb v orgánoch a organizáciách činných pri riešení následkov
mimoriadnej udalosti sa realizuje,
vyrozumenie určených osôb v pôsobnosti Obvodného úradu Levice, a určených osôb
v orgánoch s okresnou pôsobnosťou sa vykoná podľa schémy vyrozumenia.
Doplňujúce hovorené informácie:
Po skončení varovných signálov pokračuje doplnenie o slovnú informáciu vo
varovacích prostriedkoch autonómneho systému, vo vysielaní rozhlasových a
televíznych staníc, a v miestnych informačných prostriedkoch obce,
Koniec ohrozenia, alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa
vyhlasuje signálom ”KONIEC OHROZENIA”- dvojminútovým stálym tónom sirén
bez opakovania,
signál

”Koniec

ohrozenia”

sa

následne

dopĺňa

hovorenou

informáciou

prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

d) úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti,
1. Monitorovanie územia
Monitorovanie realizuje:
prevádzkovateľ – na ohrozenom území (nepretržité monitorovanie výšky hladiny vody
na VS a na ohrozenom území nepretržite.

2. Regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov
Vykonáva sa súčasne s varovaním obyvateľstva, bez vyčkávania na výsledky
monitorovania a na rozhodnutie Obvodného úradu Levice.

3. Evakuácia obyvateľstva (krátkodobá)
Krátkodobá evakuácia obyvateľstva sa vykonáva z dôvodu nevyhnutného časového
obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území s možným návratom osôb do 72 hodín, ako
súhrn organizačných a materiálno-technických opatrení, smerujúcich k skorému a
organizovanému premiestneniu obyvateľstva z ohrozeného územia, z oblasti ohrozenia.
Evakuácia sa vyhlasuje až po vyhlásení mimoriadnej situácie a obyvateľstvo sa
o vyhlásení evakuácie vyrozumieva prostredníctvom hromadných informačných
prostriedkov.
Obvodný úrad riadi a zabezpečuje evakuáciu prostredníctvom evakuačnej komisie
obvodu.
Skoré vykonanie evakuácie je najúčinnejším ochranným opatrením.

e) podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie súvisiace s
plánom ochrany obyvateľstva,
príslušný prevádzkovateľ zdroja ohrozenia t.j. SPdHadI, Koháryho 44, Levice,
Obvodný úrad Levice, odbor COaKR, ul. Ľ. Štúra 53.

f) odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií a
utajovaných skutočností:
Vyššie uvedené informácie sú v súlade so zákonom NR SR č.42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a nevzťahujú sa na ne žiadne obmedzenia
vyplývajúce zo zákona č.215/2004 Z. z o ochrane utajovaných skutočností a o zmene
a doplnení neskorších predpisov a zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov znení
neskorších predpisov.

