
Okresný úrad Revúca  
Komenského 40, 050 01 Revúca 

 

 

Príkaz 
Prednostu okresného úradu číslo: 2/2020 

na vyhlásenie mimoriadnej situácie. 

 

 

 

V dôsledku prudkých dažďov sa dňa 28.06.2020 zvýšili hladiny vodných tokov, následkom čoho boli 

spôsobené veľké škody na majetku, podmyté a čiastočne zničené verejné komunikácie č. II/531 

a III/2845 a vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia a majetku. 

 

Na základe uvedených skutočností, v zmysle § 14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, 

 

 

 

 

 

A 

Vyhlasujem 

dňa 03.07.2020 o 13.00 hod. 

 

MIMORIADNU SITUÁCIU 

 

na území okresu Revúca 
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B 

Prikazujem 

1. Varovať obyvateľstvo a vyrozumieť osoby na ohrozenom území tam, kde tak doposiaľ nebolo 

vykonané obcou, právnickými osobami či fyzickými osobami. 

Termín splnenia: 03.07.2020 do 12.00 h           Zodpovedá: Ing. Jóry 

2. Pripraviť text vyhlásenia mimoriadnej situácie a zabezpečiť jeho vyhlásenie v hromadných 

oznamovacích prostriedkoch, v  miestnych oznamovacích prostriedkoch a text vyvesiť na úradných 

tabuliach Okresného úradu Revúca, Obcí Muránska Huta, Muráň a Mesta Revúca. 

Termín splnenia: 03.07.2020                               Zodpovedá: Bc. Krištofová 

3. SVP š.p., OZ Banská Bystrica, Správa povodia Slanej Rimavská Sobota – prečistenie vodného toku 

Zdychava v úseku Muránska Zdychava – Revúca a vykonávať zabezpečovacie práce v zmysle          

§ 17 ods..2 Zákona NR SR č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami. 

     Termín splnenia: v čo najkratšom potrebnom čase  Zodpovedá: SVP š.p., OZ Banská Bystrica, 

                                                                                                     Správa povodia Slanej Rimavská Sobota 

4. SVP š.p., OZ Banská Bystrica, Správa povodia Slanej Rimavská Sobota – zasielať informácie 

o priebehu záchranných prác k 6.00 h do 7.00 h a k 18.00 h do 19.00 h na e-mail: okr.ra@minv.sk, 

robo.jory@gmail.com  

Termín splnenia: do 7.00 h a do 19.00 h                  Zodpovedá: SVP š.p., OZ Banská Bystrica, 

                                                                                                     Správa povodia Slanej Rimavská Sobota 

5. VÚC Banská Bystrica - sprejazdnenie cesty II/531 na úseku Muráň – Predná Hora a cesty III/2845 

na úseku Revúca – Muránska Zdychava, vyčistenie priepustov na poškodených cestách. 

Termín splnenia: v čo najkratšom potrebnom čase  Zodpovedá: VÚC Banská Bystrica 

6. VÚC Banská Bystrica – v spolupráci so SAD Lučenec zabezpečiť autobusové spojenie 

nízkokapacitnými autobusmi na linke Revúca -  Muráň – Muránska Huta - Predná Hora a späť po 

obchádzkovej trase Muráň – Veľká lúka – Javoriny – Muránska Huta – Predná Hora 3 pármi spojov 

v pracovných dňoch s odchodmi autobusu z Revúcej o 6.20 h, 12.30 h a 14.35 h. 

Termín splnenia: v čo najkratšom potrebnom čase  Zodpovedá: VÚC Banská Bystrica 

7. VÚC Banská Bystrica – zasielať informácie o priebehu záchranných prác k 6.00 h do 7.00 h            

a k 18.00 h do 19.00 h na e-mail: okr.ra@minv.sk, robo.jory@gmail.com,   

Termín splnenia: do 7.00 h a do 19.00 h                  Zodpovedá: VÚC Banská Bystrica 

8. Informovať hromadné informačné prostriedky a miestne oznamovacie prostriedky o aktuálnom 

stave mimoriadnej udalosti. Informácie neposkytovať nepovolaným osobám. 

Termín splnenia: Priebežne                                     Zodpovedá: Prednosta OÚ Revúca 
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 3 

 

9. Úplne uzavrieť cestu č. II/531 na úseku Muráň – Predná Hora.  

a. Zakazujem  vjazd  na  obchádzkovú  trasu Muráň  –  Veľká lúka  –  Javoriny pre všetky 

motorové vozidlá s výnimkou vozidiel používaných osobami na osobnú dopravu, 

zásobovanie, prípadne inú činnosť uvedenú v bode b.  

 

b. Povoľujem využiť obchádzku cez NP Muránska Planina (Muráň – Veľká lúka – Javoriny – 

Muránska Huta – Predná Hora) pre: 

 

-  záchranné zložky, 

-  vykonávanie činností vo verejnom záujme v obciach Muránska Huta, Muránska Huta - časť 

Predná Hora, Muráň - časť Predná Hora, 

-  osoby s trvalým, resp. prechodným pobytom v obci Muránska Huta, spôsob preukazovania sa 

na právo prejazdu – občiansky preukaz, resp. potvrdenie obce o prechodnom pobyte 

-  osoby zamestnané v obciach Muránska Huta, Muránska Huta - časť Predná Hora, Muráň - časť 

Predná Hora, spôsob preukazovania sa na právo prejazdu – potvrdenie o zamestnaní od 

zamestnávateľa,  

-  osoby dochádzajúce uzavretou trasou do zamestnania, spôsob preukazovania sa na právo 

prejazdu – potvrdenie o zamestnaní od zamestnávateľa, 

-  majiteľov nehnuteľností v obciach Muránska Huta, Muránska Huta - časť Predná Hora, Muráň - 

časť Predná Hora, spôsob preukazovania sa na právo prejazdu – výpis z listu vlastníctva, 

resp. potvrdenie obce o vlastníckom práve k nehnuteľnosti, 

-  zásobovanie predajní v obciach Muránska Huta, Muránska Huta - časť Predná Hora, Muráň           

- časť Predná Hora, spôsob preukazovania sa na právo prejazdu – dodávateľská faktúra, 

cestou späť potvrdenie od odberateľa,  

-  zásobovanie zdravotných a rekreačných zariadení v obciach Muránska Huta, Muránska Huta - 

časť Predná Hora, Muráň - časť Predná Hora, spôsob preukazovania sa na právo prejazdu – 

dodávateľská faktúra, cestou späť potvrdenie od odberateľa, 

-  poštové a kuriérne doručovanie zásielok do obcí Muránska Huta, Muránska Huta - časť Predná 

Hora, Muráň - časť Predná Hora, spôsob preukazovania sa na právo prejazdu – doklad o 

zásielke, cestou späť potvrdenie od adresáta, 

-  odvoz odpadu z obcí Muránska Huta, Muránska Huta - časť Predná Hora, Muráň - časť Predná 

Hora, spôsob preukazovania sa na právo prejazdu – zmluva,   

-  prepravu uhynutých zvierat z obcí Muránska Huta, Muránska Huta - časť Predná Hora, Muráň - 

časť Predná Hora, spôsob preukazovania sa na právo prejazdu – zmluva, 

-  autobusové spojenie nízkokapacitnými autobusmi 

-  osoby, ktoré majú zaplatený (min. zálohu) pobyt v rekreačnom zariadení v obciach Muránska 

Huta - časť Predná Hora, Muráň - časť Predná Hora, spôsob preukazovania sa na právo 

prejazdu – doklad od poskytovateľa služieb 

Termín splnenia: Priebežne                                Zodpovedá: OR PZ Revúca 

10. OR PZ Revúca - zabezpečiť kontrolu vstupu na obchádzkovú trasu v obci Muráň a na Javorinách 

(okres Brezno, k. ú. Šumiac) – požiadavka na KR PZ Banská Bystrica o personálne zabezpečenie 

kontroly vozidiel vstupujúcich na obchádzkovú trasu cez NP Muránska Planina. 

Termín splnenia: Priebežne                                Zodpovedá: OR PZ Revúca v spolupráci s OR PZ 

                                                                                                    Brezno a KR PZ Banská Bystrica 
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11. Povoľujem vjazd na cestu II/531 na úseku Muráň – Biele vody pre vlastníkov, správcov, nájomcov 

vykonávajúcich obhospodarovanie pozemkov priľahlých k uzavretej trase a návštevníkom 

sysľoviska a vjazd pre Lesy SR š.p. Banská Bystrica, OZ Revúca na úseku Predná Hora - po 

zničenú úsek cesty II/531. 

     Termín splnenia: Priebežne                                Zodpovedá: OR PZ Revúca 

12. Lesy SR š.p. Banská Bystrica, OZ Revúca – prepravu vyťaženej drevnej hmoty po trase Muráň – 

Veľká lúka – Javoriny – Muránska Huta vykonávať len v dňoch utorok, streda a štvrtok.  

     Termín splnenia: Priebežne                                Zodpovedá: Lesy SR š.p. Banská Bystrica,  

                                                                                                         OZ Revúca 

13. Lesy SR š.p. Banská Bystrica, OZ Revúca – prečistiť neprehľadné úseky obchádzkovej trasy Muráň 

– Veľká lúka  – Javoriny od krovinatých porastov.   

 Termín splnenia: Priebežne                                Zodpovedá: Lesy SR š.p. Banská Bystrica,  

                                                                                                    OZ Revúca 

14. BBRSC a.s., Banská Bystrica – v spolupráci s Lesy SR š.p. Banská Bystrica, OZ Revúca vykosiť 

krajnice na obchádzkovej trase Muráň – Veľká lúka  – Javoriny. 

Termín splnenia: v čo najkratšom čase             Zodpovedá: BBRSC a.s., Banská Bystrica 

15. VÚC Banská Bystrica – zabezpečiť vypracovanie projektu na dopravné označenie a osadenie 

dopravných značiek na vyznačenie obchádzkovej trasy Muráň – Veľká lúka  – Javoriny. 

Termín splnenia: v čo najkratšom čase             Zodpovedá: VÚC Banská Bystrica 

16. Lesy SR š.p. Banská Bystrica, OZ Revúca – sprejazdniť lesnú cestu Predná Hora – Muránska 

Zdychava pre nákladné automobily vykonávajúce záchranné práce na ceste III/2845.   

 Termín splnenia: Priebežne                                Zodpovedá: Lesy SR š.p. Banská Bystrica,  

                                                                                                     OZ Revúca 
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C 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa: 03.07.2020 od 13.00 h 

2. Doručenie príkazu dotknutým organizáciám a kontrolu plnenia jeho ustanovení zabezpečí Ing. Jóry.  

3. Príkaz je vyhotovený v 2 rovnopisoch. Jeden rovnopis príkazu je uložený na sekretariáte krízového 

štábu  Okresného úradu Revúca, druhý je u predsedu Krízového štábu Okresného úradu Revúca 

a kópie budú podľa rozdeľovníka neodkladne doručené e-mailom štatutárnym zástupcom 

dotknutých organizácií. 

V Revúcej dňa 03.07.2020 

                                                                     Ing. Peter Balogh 

                                                                     Prednosta OÚ Revúca 


