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odbor krízového riadenia 

Mierové námestie 81/18, 019 01  Ilava 
 

 

 

Informácia pre verejnosť 

 plynúca z plnenia povinností podľa § 14 ods. 1 písm. p) zákona NR SR                  

č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 

a nariadení, 

 podľa § 15a ods. 2 písmeno a) až f) informácie pre vernosť zahŕňajú: 

a) informácie o zdroji ohrozenia 

b) informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na postihnutom 

území a životnom prostredí – nebezpečné vlastnosti a označenie látok a prípravkov, 

ktoré by mohli spôsobiť mimoriadnu udalosť 

c) informácie o spôsobe varovania a vyrozumenia a o záchranných prácach 

d) úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti 

e) podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany 

obyvateľstva 

f) odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií a utajovaných 

skutočností 

 

 I. Informácie o zdroji ohrozenia: 

 

 Potrebné informácie o zdrojoch ohrozenia v územnom obvode okresu Ilava sú 

uvádzané v „Analýze územia okresu Ilava z hľadiska možných mimoriadnych udalostí na rok 

2014“ resp. vo výpise z analýzy, ktorý je uverejnený na webovej stránke úradu: Okresného 

úradu Ilava. 

 

Podľa zákona NR SR č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v okrese Ilava nachádzajú 3 subjekty, ktoré 

manipulujú s nebezpečnými látkami. Dva subjekty sú zaradené do kategórie „A“ a jeden 

subjekt je zaradený do kategórie „B“. 

  

 Do kategórie „A“ sú zaradené tieto subjekty: 

 

 1. Spoločnosť PRIVATEX PYRO s.r.o., PŠS Lieskovec 1453, IČO: 31565433,      

tel. č.: +421 42 444 0779, web: www.privatexpyro.sk, e-mail: privatexpyro@privatexpyro.sk   

 

 2. Spoločnosť KONŠTRUKTA – Defence, a.s., Prevádzka špeciálneho skúšobníctva 

Lieskovec, Lieskovec 575/25, 018 41  Dubnica nad Váhom, IČO: 34139800 tel. č.: +421 42 

4427 158, web: www.kotadef.sk, e-mail: nemcek@kotadef.sk.                         

Spoločnosť má zaradené v skupine „A“ štyri skladové objekty č. 28, 29, 106 a 107. 

 Nebezpečenstvo vzniku závažnej priemyselnej havárie, ďalej ZPH v podniku 

KONŠTRUKTA – Defence, a.s., Prevádzka špeciálneho skúšobníctva Lieskovec je zvýšené 
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umiestnením súkromných firiem PRIVATEX PYRO s.r.o. a PYRA, s.r.o. na území podniku 

v tesnej blízkosti komunikácií podniku, ktoré svojimi prevádzkami alebo skladovými 

objektmi môžu spôsobiť ZPH alebo pôsobiť ako iniciačná udalosť vzhľadom na skladové 

a prevádzkové objekty podniku. 

 

 Do kategórie „B“ je zaradený subjekt: 

 1. Spoločnosť ZVS holding, a.s., Ľ. Štúra 1, 018 41  Dubnica nad Váhom,           

IČO: 36305600, tel. č.: +421 42 4405 150, web: www.zvsas.sk, e-mail: info@zvsholding.sk 

 

 Ostatné podniky, ktoré manipulujú s nebezpečnými látkami, avšak nie sú zaradené do 

kategórie „A“ a ani do kategórie „B“: 

1. Kaufland v.o.s., Trenčianska ulica 400/80, 019 01  Ilava, tel. č.: +421 42 4406 900 

2. Považská cementáreň, a.s., Ul. Janka Kráľa, 018 63  Ladce, tel. č.: +421 42 4603 111, 

web: www.pcla.sk 

3. MHK Dubnica nad Váhom, Športovcov 1, 018 41  Dubnica nad Váhom,                         

tel. č.: +421 903 210 063, web: www.mhkdubnica.sk, e-mail: mhkdubnica@gmail.com 

4. MM Logistic Service s.r.o., Štúrova 115/15, 018 41  Dubnica nad Váhom 

5. Jamp Svorada s.r.o., Nerudova 740/39, 019 01  Ilava, tel. č.: +421 42 4425 616,          

web: www.jampsvorada.sk, e-mail: svorada@jampsvorada.sk 

6. ZŤS - Kabel s.r.o., Areál ZŤS 924, 018 41  Dubnica nad Váhom, tel. č: +421 42 4485 401,  

web: www.ztskabel.sk, e-mail: ztskabel@zts.borets.com 

7. DNV Energo, a.s., Lieskovec 803/80, 018 41 Dubnica nad Váhom, tel.: +421 42 4485 001,  

web: www.dnvenergo.sk, e-mail: dnvenergo@dnvenergo.sk 

8. Slovzink, a.s., Továrenská 545, 018 64  Košeca, tel. č.: +421 42 4455 125,                    

web: www.slovzink.sk, e-mail: production@slovzink.sk 

 

Ďalšími možnými zdrojmi ohrozenia je cestná a železničná sieť v okrese Ilava, najmä 

preprava nebezpečných látok po tejto sieti a možné oblasti i objekty ohrozenia terorizmom. 

Okres Ilava je ohrozený vodnou stavbou Liptovská Mara, ohrozených je 10 obcí pri Váhu 

(Ladce, Dulov, Košeca, Pruské, Ilava, Slavnica, Kameničany, Dubnica nad Váhom, Bolešov 

a Borčice) spolu je ohrozených cca 13 tis. obyvateľov. Od rozrušenia hrádze prielomová vlna 

rýchlosťou 4,7 m.s
-1

 dôjde po hranicu okresu za 13 h a 15 min. Jej výška bude od 0,5 m do   

6,4 m podľa šírky údolia Váhu. 

 

 II. Informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na 

postihnutom území a životnom prostredí: 

  

V okrese je ohrozenie v meste Dubnica nad Váhom v jeho troch areáloch v severovýchodnej 

a juhovýchodnej okrajovej časti. 
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 III. Informácie o spôsobe varovania a vyrozumenia a o záchranných prácach: 

  

  Spôsob varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb je uvedený v dokumentácii 

Okresného úradu Ilava. Záchranné práce v okrese Ilava budú riadené predsedom Krízového 

štábu Okresného úradu Ilava. 

 

 IV. Úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti: 

 Úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti v okrese Ilava budú vykonávané na 

základe pokynov predsedu Krízového štábu Okresného úradu Ilava. 

 

 V. Podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie súvisiace s plánom 

ochrany obyvateľstva: 

 Informácie súvisiace s plánom ochrany obyvateľstva v okrese Ilava sa dajú získať na 

odbore krízového riadenia Okresného úradu Ilava, Mierové námestie 81/18, 019 01  Ilava, II. 

poschodie, kancelária č. 320 a 321 alebo na tel. číslach 0961/22 5743, 0961/22 5742.  

 

   

  

 

 

 

 

 

        

 

 

  

 

 

 

 


