
Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu v obci Lipovany, konaného 
dňa 17. 2. 2011 v Lipovanoch 

 
Prítomní: Krízový štáb – Milan Matuška – starosta obce 

− Ing. Patrik Stieranka 
− Lýdia Stieranková 
− Igor Sivok 
− Jozef Zaťko 

                Prizvaní poslanci OZ: 
− Ondrej Stieranka 
− Jozef Makro 
− Adriana Marková 
− Martin Stieranka 
                 Prizvaní občania z ohrozených domov: 
− Jozef Segeč 
− Anna Segečová 
− Vladimír Kumštár 
 
Program: 1. Vyhlásenie mimoriadnej situácie z dôvodu zosuvu pôdy v obci 
Lipovany. 
 
Popis mimoriadnej udalosti a doteraz vykonané kroky 
 
        Obyvatelia dvoch rodinných domov č. 93 Jozef Segeč a č. 137 Vladimír 
Kumštár nahlásili zosuv pôdy v blízkosti ich domov. Starosta obce požiadal Obvodný 
úrad v Lučenci, odbor životného prostredia a odbor CO a Krízového riadenia o 
zaujatie stanoviska k zosuvu. Zástupcovia spomenutých inštitúcií sa stretli so 
starostom obce 15. 2. 2011 v kancelárii obecného úradu. V teréne vykonali obhliadku 
oboch lokalít a skonštatovali, že situáciu by mal posúdiť odborník v oblasti geológie 
(navrhli osloviť RNDr. Bertu). Obec by mala ďalej postupovať podľa jeho 
doporučenia.  
 
         RNDr. Berta vykonal obhliadku 16. 2. 2011 a doporučil obci vyhlásiť 
mimoriadnu situáciu na území obce Lipovany, lebo podľa jeho názoru hrozí reálne 
nebezpečenstvo ohrozenia zdravia, života a majetku občanov v blízkosti zosuvov. 
 
              Starosta obce preto ihneď požiadal Ministerstvo životného prostredia, sekciu 
geológie a prírodných zdrojov v Bratislave o urýchlené riešenie havarijného stavu – 
zosuv pôdy v blízkosti rodinných domov. Ministerstvo ŽP požiadalo o doplnenie 
niektorých konkrétnych údajov o rozsahu zosuvu, ktoré boli obratom zaslané späť. 
 
             Dňa 17. 2. 2011 o 9.20 hod. Vyhlásil starosta obce mimoriadnu situáciu v 
obci Lipovany. V súvislosti s tým budeme dvakrát denne podávať správu Obvodnému  
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úradu v Lučenci odbor CO a Krízového riadenia so stavom k 6.00 hod a 18.00 hod. 
až do odvolania mimoriadnej situácie. 
 
        Z Ministerstva životného prostredia nám pošlú odborníka v oblasti geológie, 
ktorý urobí obhliadku a navrhne riešenie, aby zosuvom nedošlo k ohrozeniu života, 
zdravia a majetku občanov.  
 
Návrh na ďalšie riešenie mimoriadnej situácie v obci 
 
        Občania budú situáciu stále monitorovať a podávať správu dvakrát denne (o  
6.00 a 18.00 hod.) starostovi obce. Obec bude dvakrát denne podávať hlásenia na 
odbor CO a KR. Starosta obce navrhol, aby sme nečakali na odborníka z ministerstva 
a dali si vyhotoviť RNDr. Bertovi inžiniersko-geologický posudok, ktorý bude 
obsahovať aj návrh na riešenie situácie a odhad finančných nákladov na jeho 
realizáciu. Následne zašleme hotový posudok na ministerstvo. 
 
Návrh na riešenie krízového stavu – pre prípad, ak by došlo k rozsiahlejšiemu 
zosuvu a priamemu ohrozeniu zdravia, života a majetku občanov. 
 
        Obec má vypracovaný povodňový plán, ktorý obsahuje okrem iného plán 
záchranných prác v prípade povodne na území obce Lipovany. Podľa tohto plánu 
vypracujeme  podobný  plán  záchranných  prác v prípade ohrozenia zosuvom pôdy. 
V pláne bude podrobnejšie učené, kde budú evakuovaní občania, ich hnuteľný 
majetok ako aj hospodárske zvieratá. 
 
        Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
 
Zapísala: Lýdia Stieranková  
 
V Lipovanoch 18. 2. 2011 
 
 
 
                                                                           Milan Matuška  
                                                                           starosta obce 

                
 

 
 
 
 
 


