
 

 

                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Číslo hlásenia : 01 

Vypracoval: Ing. Ľudovít Kovács 

Schválil: Ing. Ľudovít Kovács 

 
 

 
 

Vec  

Informácia o stave a priebehu záchranných prác so stavom k 18.00 hod. dňa 13.06.2019 

 

1. Dátum a čas vzniku mimoriadnej udalosti : 13.06.2019, o 15.00 hod. – 

mimoriadnu situáciu na území okresu Galanta vyhlásil Okresný úrad Galanta 

2. Miesto vzniku mimoriadnej udalosti :  

Obec Dolné Saliby, Okres Galanta, Trnavský kraj 

3. Druh a rozsah mimoriadnej udalosti : V dňoch 16.5.2019 a 23.5.2019 bol zistený 

zvýšený stav kalamitných druhov komárov. Dňa 11.6.2019 bol zistený kalamitný 

stav I. stupňa jednak v intraviláne obce (vrátane záhrad) a taktiež pri rieke Dudváh 

smerom do Horných Salíb, v okolí rybníka a ihrísk.  

4. Dátum a čas vyhlásenia mimoriadnej situácie: 

13.06.2019, o 18.00 hod.  

Mimoriadnu situáciu vyhlásil starosta obce 

5. Územie, na ktorom bola vyhlásená mimoriadna situácia: Dolné Saliby 

6. Varovanie obyvateľstva:  

webové sídlo obce dňa 13.06.2019 a miestny rozhlas odo dňa 13.06.2019 

7. Následky na zdraví osôb, na majetku, na životnom prostredí a straty na životoch: 

Hrozí zvýšené nebezpečenstvo prenosných chorôb kvôli kalamitnému výskytu 

komárov. Niektoré osoby môžu mať prejav alergických ochorení, resp. vo 

večerných a ranných hodinách pohyb na verejných priestranstvách je možné len 

obmedzene kvôli veľkému výskytu komárov.  

8. Čas začatia, priebeh a čas skončenia záchranných prác a okolnosti narušujúce ich 

priebeh:  

Je zabezpečené stále kosenie verejných priestranstiev, na okolí starého koryta 

Dudváhu, na okolí futbalových ihrísk, v parku, pri jazere Kandia a lesíkoch. 

Záchranné akcie budú pokračovať pravdepodobne v nedeľu dňa 16.06.2019 

s postrekovaním komárov v intraviláne obce a na okolí rybníka Kandia 

a futbalových ihrísk, a to oprávnenou osobou.  

9. Nasadené sily a prostriedky na odstraňovanie následkov mimoriadnej situácie  

Kosenie verejných prostriedkov zabezpečíme vlastnou kapacitou a technikou 

(traktor, muľčovač, krovinorez, bubnová kosačka a traktorová kosačka), v prípade 
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potreby budú oslovení ďalší ľudia s požadovanou technikou. Postrekovanie 

komárov zabezpečí firma s požadovanou oprávnenou osobou.  

10. Vykonané opatrenia a ďalší postup pri odstraňovaní následkov mimoriadnej 

situácie : Stále kosenie verejných priestranstiev 

11. Údaje o meteorologickej a hydrologickej situácii: slnečno, počet stupňov 30 °C 

12. Doplňujúce údaje : žiadne 

 

V Dolných Salibách, dňa 13.06.2019, 18.00 hod. 

      

 

 

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

                 starosta obce                

              

 

Poznámka: Zmeny v texte oproti predchádzajúcemu hláseniu zvýraznite červenou farbou.  



 

 

Prehľad o vyhlásení a odvolaní „MIMORIADNEJ SITUÁCIE“ na území Okresu Galanta 

P.č. 
Číslo 

správy 

 
Mimoriadna 

udalosť 

 
Obec 

 
Okres 

Kraj 

Vyhlásená Odvolaná Varovanie obyvateľstva 

Pod kontrolou 

 
 

Problém 

   Dňa Hod. Vyhlásil Dňa Hod. 
Miestny 
rozhlas 

Sirény 
 

1 1  Dolné Saliby Galanta Trnava 
13.06.201

9 
18.00 Starosta obce - - Áno Nie Áno 

Riešené 
v kompetencii obce 
v spolupráci s ObÚ. 

1.               

 
 

Prehľad o vyhlásení a odvolaní 2. a 3. stupňa POVODŇOVEJ AKTIVITY na území Okresu Galanta 

P.č. 
Čiastkové 
povodie 

Vodný tok, 
vodná 
stavba 

Povodňový úsek Kraj Okres Obec 
Vyhlásený 2SPA Odvolaný 2SPA 

Vyhlásil 
Vyhlásený 3SPA Odvolaný 3SPA 

Dňa Hod. Dňa Hod. Dňa Hod. Dňa Hod. 

1  Váh Dudváh   Trnava  Galanta  Váhovce      Starosta         

 

 

 
Prehľad o vyhlásení a odvolaní „EVAKUÁCIE“  

P. č. 
Číslo 

správy 
Dôvod 

evakuácie 
Druh 

evakuácie 

Vyhlásená kým Vyhlásená na území Do priestoru Odvolaná 

Obec  Okres Obec  Okres Kraj Dňa Hod. Obec  Okres 
 

Počet osôb 
 

Dňa Hod. 

       Galanta Trnava        

 

 

 

 
 


