
 

 

OBEC ROVINKA 
Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka 

 

   
 

 

 

Rovinka, 10.04.2019 

 
 

 

 

  ................................................................................................. 

 Milan Kubeš 

 starosta obce 
 

 

 

 

 

Informácia pre verejnosť 
 

 vyplývajúca z plnenia povinností podľa §14 ods. 1 písm. p) zákona NR SR č. 42/1994 

Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v zn. n. p. a nariadení, 

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

 

  Podrobné informácie o zdrojoch ohrozenia v územnom obvode okresu Senec sú 

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

rok 2019“ resp. vo výpise z tejto analýzy, ktorý je prístupný na odbore krízového riadenia 

Okresného úradu Senec a je zverejnený na úradnej tabuli vo vestibule úradu alebo na webovej 

stránke úradu: http://www.minv.sk/?oznamenia_odboru_coakr. 
  

V katastri obce Rovinka sa nenachádzajú subjekty manipulujúce s nebezpečnými 

látkami, ktoré by boli v zmysle zákona NR SR č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných 

priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaradené do kategórie „A” 

alebo „B“. 

 

  Ďalším možnými zdrojmi ohrozenia je cestná sieť a to preprava nebezpečných látok 

po tejto sieti a možné oblasti i objekty ohrozenia terorizmom.  

  V obci Rovinka nie je pravdepodobnosť ohrozenia povodňami po rozvodnení 

povrchových vodných tokov. Možnosť záplav môže spôsobiť výnimočná meteorologická 

situácia spočívajúca vo vysokých lokálnych zrážkach. V okrese prevládajú severozápadné 

vetry. 

http://www.minv.sk/?oznamenia_odboru_coakr


  

 

 

II. Informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na postihnutom 

území a životnom prostredí: 
  Vzhľadom na skutočnosť, že v katastri obce Rovinka nie sú podniky, ktoré by 

manipulovali s nebezpečnými látkami, nepredpokladá sa poškodenie životného prostredia 

a ohrozenie obyvateľstva. 

 

III. Informácie o spôsobe varovania a vyrozumenia a o záchranných prácach: 

  Spôsob varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb je súčasťou Plánu ochrany 

obyvateľstva obce Rovinka, ktorý je pravidelne aktualizovaný. Záchranné práce v obci 

Rovinka riadi Krízový štáb obce Rovinka.  

 

IV. Úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti 

  Po vzniku mimoriadnej udalosti sa plnia úlohy a opatrenia na základe pokynov 

Krízového štábu obce Rovinka.  

 

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

ochrany obyvateľstva 

  Ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany obyvateľstva obce Rovinka sa dajú 

získať na Obecnom úrade Rovinka, alebo na webovej stránke úradu. 

 

VI. Odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií 

a utajovaných skutočností 

  Obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií a utajovaných skutočností 

vyplývajú z osobitných zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 428/2002 

Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 


