MESTO TRSTENÁ
Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená

ZÁZNAM
ZO ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU ( KŠ) MESTA TRSTENÁ
dňa 21.09.2017 o 18:15 hod. v zasadačke MsÚ v Trstenej
PRÍTOMNÍ : podľa prezenčnej listiny
PROGRAM :
Úvod - schválenie programu zasadnutia krízového štábu mesta
1. Zhodnotenie povodňovej aktivity na území mesta na všetkých vodných tokoch aj na
území celej SR
2. Prognózy, predpoveď počasia, pomenovanie reálnych hrozieb.
3. Návrh opatrení na zamedzenie škôd z prípadnej povodne, návrhy na prijatie
opatrení.
4. Opätovné stretnutie KŠ o 21:00 hod a následné prehodnotenie situácie a kontrola
úloh.
Záver
K bodu 1
V dôsledku dlhotrvajúcich niekoľkodňových zrážok, ktoré pretrvávali, predsedkyňa krízového
štábu PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková urobila obhliadku vodných tokov na území mesta
Trstená o 17:30 hod 22.09.2017. Hladina všetkých vodných tokov v Trstenej sa zvyšovala
priemerne 10cm za 15 min a dosahovala úroveň, kedy dochádza k vybreženiu. Z tohto dôvodu bol
zvolaný krízový štáb mesta Trstená o 18:15 v zasadačke Mestkého úradu v Trstenej.
Zasadnutie krízového štábu viedla predsedkyňa krízového štábu mesta Trstená. Na zasadnutí
oboznámila prítomných členov krízového štábu s navrhovaným programom rokovania
a informácie o stave vodných tokov poskytla z pravidelných kontrol a obhliadok mestská polícia.
Stav vodných tokov:
Oravica: Vodná hladina rieky sa zvyšuje priemerne 7cm/15 min, pri poslednej obhliadke
dosahovala 3. stupeň povodňovej aktivity 330cm
Všivár: Vodná hladina je zvýšená a zvyšuje sa, ale nikde nepreteká. Fungujú opatrenia, ktoré boli
realizované v minulosti a to hlavne úprava vodného toku do potrubia HOBAS pri rodinnom dome
p. Valka a p. Štrbavého.
Trsteník: Vodná hladina vysoká, môže dôjsť k vybreženiu, v oblasti rodinných domov pod
Vápenicou.
Vlčí potok: Voda je v koryte ale stúpa , pred zatrubnením popod cestu I. triedy sú nánosy.
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Zasadnutia sa zúčastnil aj správca Povodia Váhu p. Miloš Okál, ktorý tiež
zhodnotil situáciu v rámci celého územia a pomenoval možné ohrozenia vodou.

K bodu 2
Predpoveď počasia SHMU dáva prognózu zrážok ešte vo 24:00 dňa 21.09.2017 potom už má len
mrholiť a dážď by mal stáť.
Vodné toky sa neustále zvyšujú, sú úseky , najmä na vodnom toku Trsteník, v ktorých by mohlo
dôjsť k vybreženiu potoka. Oravica stále stúpa, ale v koryte je stále cca 1 m rezerva.
Momentálne nie je potrebné robiť záchranné práce, ale je nutné si všetko pripraviť tak, ak by bolo
potrebné zasahovať, aby to bolo ihneď.
K bodu 3
Úlohy pre členov KŠ:
1. Znížiť čas pre materiálové zabezpečenie ( vrecia s pieskom, lopaty) pri záchranných
prácach na 10 min od vyhlásenia.
Zabezpečovateľ : člen KŠ Ing. Ján Fuzák, Mgr. Jozef Polakevič, TTS s.r.o., DHZ.
Termín: Ihneď
2. Vykonávať pravidelné kontroly na vodných tokoch a súčasne kontrolovať aj
kanalizačné šachty.
Zabezpečovateľ: MsP, členovia KŠ.
Termín: Sústavne
3. Príprava oznamu do mestského rozhlasu v prípade potreby.
Zabezpečovateľ: člen KŠ Bc. Alena Letašiová.
Termín: Ihneď
4. Vedenie príslušnej písomnej agendy o danej situácii.
Zabezpečovateľ: tajomník KŠ Ing. Ľudmila Kostolná
Termín: priebežne
5. Zabezpečiť čistotu všetkých dažďových vpustí a očistiť povrch, aby nebola zábrana pri
vtoku vody do kanalizácie.
Zabezpečovateľ : člen KŠ Ing. Ján Fuzák
Termín: Do 30.09.2017
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6. Vyčistiť sedimentačnú jamu nad železničným piecestím
Zabezpečovateľ : člen KŠ Ing. Ján Fuzák
Termín: Do 30.09.2017
7. Vypracovať metodický pokyn pre pracovníkov kamerového systému, pre sledovanie
vodných tokov cez kamerový systém mesta Trstená
Zabezpečovateľ: člen KŠ Karol Furdek, MsP
Termín: Do 30.9.2017
8. Nainštalovať merné laty na Vodné toky Všivár a Trsteník, ktorými bude možné merať
výšku hladiny vodného toku.
Zabezpečovateľ : člen KŠ Ing. Ján Fuzák
Termín: Do 30.10.2017
9. Skontrolovať vodozádržné hrádzky na vodnom toku Všivár a prečistiť ich.
Zabezpečovateľ : člen KŠ Ing. Ján Fuzák
Termín: Do 30.10.2017
10. Zverejniť na www stránke mesta Trstená, zápis zo zadania KŠ
Zabezpečovateľ: tajomník KŠ Ing. Ľudmila Kostolná
Termín: Do 22.09.2017
Na záver zasadnutia predsedníčka poďakoval členom krízového štábu za ich účasť a prejavenú
aktivitu počas pracovného stretnutia krízového štábu.

V Trstenej dňa 21.09.2017
Zapísal : Ing. Ľudmila Kostolná
tajomník KŠ mesta Trstená

............................................................
predseda Krízového štábu Trstená
Telefón
043/5310100

Fax
043/5310125

Bankové spojenie
VÚB Dolný Kubín

Číslo účtu
18625-332/0200

IČO
314 897

E-mail
msu@trstena.sk

Internet
www.trstena.sk

MESTO TRSTENÁ
Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená

Telefón
043/5310100

Fax
043/5310125

Bankové spojenie
VÚB Dolný Kubín

Číslo účtu
18625-332/0200

IČO
314 897

E-mail
msu@trstena.sk

Internet
www.trstena.sk

