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From: Jan Matula
Sent: Friday, January 13, 2017 1:32 PM
To: info@sered.sk
Subject: žiadosť o informácie
Dobrý

deň,

spracovávam diplomovú prácu s názvom Analýza služieb zamestnanosti na využitie v predchádzaní a
odstraňovaní následkov krízových situácií.
Chcel by som Vás poprosiť o následovné informácie, ktoré sú uvedené v žiadosti nižšie.

Žiadosť

o poskytnutie informácie podl'a zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v
znení neskorších predpisov
(zákon o slobode informácií)

Dátum podania žiadosti: 13.1.2017
Forma podania žiadosti: e-mailom
Spôsob poskytnutia informácií: e-mailom
Žiadate!': Ján Matula
Bratislava
Adresát žiadosti: Mesto Sereď, Námestie republiky č. 1176/1 O, 926 Ol

Sereď

Obsah požadovaných informácií:
·Informácie o záchranných zložkách mesta Sereď. Aké záchranné zložky mesto Sereď spravuje a kol'ko stojí
táto správa ročne.
·Má mesto Sereď usmernenie (metodickú príručku} na manažment predchádzania a zvládania a
odstraňovania krízových situácií.
ďalej

by som Vás chcel poprosiť o informáciu či v rokoch 2010-2016
· boli nejaké krízové situácie (povodne alebo iné} na území mesta Sereď?
· informácie o finančných škodách spôsobených krízovou situáciou. Koľko stáli záchranné a rekonštrukčné
práce. Z akých zdrojov boli tieto práce financované. Kým byli tieto záchranné a rekonštrukčné práce
vykonávané.
· ďalej či boli v týchto rokoch uskutočňované práce na predchádzanie krízových situácií. Aké? Koľko
stály? Z akých zdrojov boli tieto práce financované. Kým boli tieto práce vykonávané.

Miroslav

Račák

Miroslav Račák < miroslav.racak@sered.sk>
utorok, 17. januára 2017 10:56

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám v znení neskorších

Dobrý deň.
Na základe Vašej žiadosti o poskytnutie informácie podl'a zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov zo dňa 13.01.2017 Vám zasielam tieto informácie.
Obsah požadovaných informácií:
·Informácie o záchranných zložkách mesta Sereď. Aké záchranné zložky mesto Sereď spravuje a kol'ko stojí
táto správa ročne.
Odpoveď:

Mesto Sereď má zriadených 13 jednotiek CO v súlade s Vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania
jednotiek civilnej ochrany, ktoré sú pravidelne školené odborne spôsobilou osobou podl'a § 18 zákona
NR SR č.42/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov.
·Má mesto

Sereď usmernenie

odstraňovania

(metodickú
krízových situácií.

príručku)

na manažment predchádzania a zvládania a

Odpoveď:

Mesto Sereď má spracovaný plán ochrany obyvatel'stva v súlade s § 15 zákona NR SR č.42/1994 Z.z.
v znení neskorších predpisov ktorý obsahuje
-závery a odporúčania analýzy územia z hl'adiska vzniku možných mimoriadnych udalostí,
- Plán evakuácie,
- Plán ukrytia,
- Plán materiálno-techni ckého zabezpečenia jednotiek civilnej ochrany,
- Plán prípravy na civilnú ochranu,
- Dokumentácia riadenia záchranných prác pre jednotlivé mimoriadne udalosti a koordinácie síl
a prostriedkov využitel'ných počas mimoriadnej udalosti s uvedením mena, priezviska a funkcie
oprávnenej osoby na riadenie záchranných prác,
- Dokumentácia opatrení varovania obyvatel'stva a vyrozumenia osôb,
- Dokumentácia protiradiačných opatrení,
- Dokumentácia protichemických opatrení vrátane opatrení na zvládnutie možných scenárov závažnej
priemyselnej havárie uvedených v bezpečnostnej správe a vzhl'adom na možný domino efekt, ako aj
opatrenia havarijnej pripravenosti,
- Dokumentácia protibiologických opatrení,
- Dokumentácia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania.
by som Vás chcel poprosiť o informáciu či v rokoch 2010-2016
krízové situácie (povodne alebo iné) na území mesta Sered?
nejaké
· boli
· informácie o finančných škodách spôsobených krízovou situáciou. Kol'ko stáli záchranné a rekonštrukčné
práce. Z akých zdrojov boli tieto práce financované. Kým byli tieto záchranné a rekonštrukčné práce
vykonávané.
ďalej

Odpoveď:

V rokoch 2010-2016 v meste Sereď sa nevyskytla krízová situácia, ktorú by musel riešiť krízový štáb,
neboli spôsobené žiadne škody a neboli vykonávané záchranné a rekonštrukčné práce.
· ďalej či boli v týchto rokoch uskutočňované práce na predchádzanie krízových situácií. Aké? Kol'ko stály? Z
akých zdrojov boli tieto práce financované. Kým boli tieto práce vykonávané.
Odpoveď:

Pretože v rokoch 2010 - 2016 sa v meste Sereď krízové situácie nevyskytli a mesto s nimi nemalo reálnu
skúsenosť, práce zamerané na predchádzanie krízových situácii uskutočňované neboli.
Na riešenie krízových situácií je pripravený krízový štáb mesta Sereď, ktorý je zriadený v súlade s § 10
zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu

S pozdravom
Mgr. Miroslav Račák
Krízové riadenie
Nám. Republiky 1176/10
92601 Sereď
Tel: 0918 815 728
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