ANALÝZA ÚZEMIA
Z HĽADISKA MOŽNÝCH MIMORIADNYCH UDALOSTÍ
„DOBRÁ NIVA"
I. Geografické údaje:
Obec Dobrá Niva leží v nadmorskej výške 374 m nad morom, má veľmi dobrú polohu.
Nachádza sa v Banskobystrickom kraji 13 km južne od Zvolena, v južnej časti Pliešovskej
kotliny , v údolí potoka Neresnica. Jej chotár je takmer zo všetkých strán obklopený horami.
Na západe a severozápade ju ohraničujú Štiavnické vrchy s najvyšším bodom v chotári Tri
kamene(834 m). Na východe a severovýchode je pohorie Javorie s najvyšším bodom v chotári
Lomno (908 m). Na juhovýchod je chotár otvorený a pokračuje do severnej časti Pliešovskej
kotliny. Plocha územia obce je 5. 284 ha. V k. ú. Obce sa nachádzajú dve osady – osada
Podholienec, a osada Kráľová. Prevažná časť územia obce zaberá poľnohospodárska pôda
(orná, lúky a pasienky). V obci žije 1.847 obyvateľov.
Celý chotár obce patrí k povodiu Neresnice s krátkymi prítokmi /Hajtmanka, Bystrô, Kalnô,
Kňazov potok, Cesnakový jarok, Studničný jarok, Potôčok.../. V severozápadnej časti chotára
potok Kalnô napája vybodovanú nádrž na mieste niekdajšieho panského rybníka. Toky nie sú
veľmi výdatné na množstvo vody, ale v chotári obce /Bariny/ sú významné zdroje pitnej vody,
ktoré zásobujú aj okolité obce a susedné mestá.
II. Možné riziká vzniku mimoriadnych udalostí
a. Priestory zvýšeného epidemického a epizootického ohrozenia:
- potravinárske zariadenia a výrobne
 Farma HYZA Dobrá Niva ( hydinová farma)
 Mäsozávod (bitúnok) Dobrá Niva
 NAURU, s.r.o. Dobrá Niva
 jedáleň pri ZŠ Dobrá Niva
- vodovody a vodojemy – VEOLIA – STVPS, a. s. Zvolen - Bariny
- poľnohospodárske závody
 PD, a. s. Dobrá Niva
b. Oblasti možného ohrozenia všetkými druhmi dopravy
- cestná doprava - cesta I/66 (E-77) Trstená - Zvolen - Šahy - Budapešť
- železničná sieť - trať Zvolen – Šahy
- letecká doprava - Letecký športový klub Zvolen je majiteľom letiska pre
poľnohospodárske práce pri obci Dobrá Niva. Toto letisko sa nachádza 10 km južne
od mesta Zvolen, pri hlavnej ceste E77 (66) smerom na Šahy medzi obcami
Podzámčok a Dobrá Niva.
c. Oblasti možného ohrozenia povodňami a záplavami z povrchových vodných tokov
Nebezpečenstvo povodní hrozí pri nepriaznivom počasí v období dlhotrvajúcich dažďov, lokálnych
intenzívnych zrážok, pri topení snehu a ľadu na miestnych vodných tokoch Neresnica a Hajtmanka.

d. ohrozenie verejného zdravia II. stupňa alebo teroristický útok
- ZŠ s MŠ J. S. Neresnického Dobrá Niva
- evanjelický a rímskokatolícky kostol
- kultúrne podujatia: Obecná zabíjačka, Trojkráľovská zábava, Maškarný ples,
Obecný reprezentačný ples, Veľkonočný jarmok, Juniáles, Anabál, Deň poľovníckych

-

špecialít, Vianočná besiedka
tenisový turnaj, nohejbalový turnaj, futbalový turnaj
nákupné strediská COOP JEDNOTA a CBA

III. Určenie možných rizík a ohrozenie obyvateľov obce:
- záplavová vlna z vodného toku Neresnica a Hajtmanka,
- preprava nebezpečných látok kamiónovou prepravou po štátnej ceste číslo I/66,
v obidvoch smeroch,
- preprava nebezpečných látok po železničnej trati Zvolen – Šahy,
- ohrozenie verejného zdravia II. stupňa alebo teroristický útok.
IV. Záver :
Na základe uvedených možných rizík v bode III tejto analýzy, je potrebné vypracovať
Plán ochrany obyvateľov obce Dobrá Niva.

