
Zápisnica 

Zo zasadnutia povod ňovej komisie Mesta Nová Ba ňa zo dňa 29.9.2021 v zasadačke 
MsÚ v Novej Bani 

Prítomní: Primátor mesta, Ing. Jozef Spurný, Ing. Iveta Jančeková 

Prítomní zástupcovia PO a FO - podnikateľov : Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Knauf 
Insulation s.r.o., SC Zamkon s.r.o., Tristone Flowtech Slovakia s.r.o., Obifon s.r.o., Železnice 
Slovenskej republiky. 
Zasadnutie povodňovej  komisie otvoril a viedol predseda povodňovej komisie a primátor 
mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA.  
Program:  

- Otvorenie 
- Informovanie o PPZP Mesta Nová Baňa 
- Diskusia a pripomienky k situácii nedávnej povodňovej situácii z mája 2021 
- Záver 

Primátor sa poďakoval všetkým prítomným zúčastneným za doručenie aktualizovaných  
„Povodňových plánov záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa„ 
v stanovenom termíne. 
Ing Iveta Jančeková informovala o schválení „Povodňového plánu záchranných prác Mesta 
Nová Baňa“, ktoré bolo doručené a schválené Okresný úradom Žarnovica, podľa § 25 pís. c) 
bod 5 Zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších 
predpisov. PPZP bol aktualizovaný v zmysle zmeny a doplnení nových kontaktov povodňovej 
komisie, krízového štábu mesta, materiálno-technického vybavenia DHZ na výkon 
povodňových záchranných prác. PPZP bude zverejnený na stránke mesta v záložke CO. 
V diskusii sa vyjadrila p. Ing. Barniaková za SC Zamkon, že pri poslednej povodni z mája 
2021 im výrazne pomohlo KR HaZZ BB, kedy bolo nasadené čerpadlo HIKMA.  
Vyčerpávaním vody sa dalo zabrániť veľkým škodám na majetku, nakoľko poskytnuté 
čerpadlá HaZZ Nová Baňa nestačili na vyčerpávanie toľkého množstva vody, ktoré sa 
nahromadilo na prístupovej ceste k prevádzkam SC Zamkon s.r.o, NDS a.s. a Cortizo 
Slovakia s.r.o. Ďalej ocenila spoluprácu s NDS kvôli opatreniam na zabránenie povodňových 
škôd. Taktiež pripomenula, že by bolo potrebné sa informovať či v malej vodnej elektrárni na 
rieke Hron – Hronská Dúbrava, konajú v zmysle havarijného plánu opatrení pri zvýšenej 
vodnej hladine pri nadmernej zrážkovej činnosti, ako to je s vypúšťaním nadbytočného 
množstva vody z ich vodného diela a manipulačným poriadkom. Mesto zabezpečí získanie 
požadovaných informácií od prevádzkovateľa malej vodnej elektrárne. 
Najlepšie informácie o stave hladiny Hrona majú v NDS a.s. za úsek vodohospodárstva. 
Knauf Insulation s.r.o. aj ŽSR podľa ich vyjadrenia ohľadne povodňovej aktivity 
nezaznamenali bezprostredné ohrozenie vodou. 
S prediskutovaním súhlasili všetci ostatní prítomní zo zúčastnených  spoločností. 
Primátor poďakoval zúčastneným za ich činnosť a ukončil zasadnutie povodňovej komisie. 
 
Zapísala: Ing Iveta Jančeková 
 
V Novej Bani: 30.9.2021    ............................................................. 
         Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 
               predseda povodňovej komisie 


