ANALÝZA ÚZEMIA
Z HĽADISKA MOŽNÝCH MIMORIADNYCH UDALOSTÍ
OBCE BABINÁ

I. Geografické údaje:
Obec sa nachádza v severo-západnej časti Banskobystrického kraja, rozprestiera sa na území
okresu Zvolen. Nachádza sa v južnom okraji Pliešovskej kotliny. Katastrálne hranice má
spoločné s obcami Sása, Dobrá Niva, Banský Studenec, Svätý Anton a mestom Krupina.
Stred obce je zároveň križovatkou turistických trás - hlavne Rudnej magistrály. Kotlinou
preteká potok Neresnica, do ktorého sa vlieva viacero prítokov prameniacich v Javorí. Cez
územie prechádza významná celoštátna a medzinárodná turistická cesta E77 spájajúca Krakow,
Banskú Bystricu a Budapešť, ktorá sa vo Zvolene napája na pohronskú hlavnú sídelnú os.
Základné údaje o obci:
- rozloha:
2217 ha
- nadmorská výška: najnižšia ..... 360 m.n.m.
najvyššia .... 765 m.n.m.
- počet obyvateľov: 526

II. Možné riziká vzniku mimoriadnych udalostí
a. Priestory zvýšeného epidemického a epizootického ohrozenia:
- potravinárske zariadenia a výrobne
• Jedáleň pri Materskej škole Babiná
- vodovody a vodojemy – VEOLIA – STVPS, a. s. Zvolen
- poľnohospodárske prevádzky závody
• bývalé stredisko družstva - prevádzky súkromne hospodáriacich roľníkov a
podnikateľských subjektov
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 - letisko v susednej obci Dobrá Niva + letisko v meste Sliač
- prelety aj nad obcou Babiná
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 Babinskom potoku.

d. Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa alebo teroristický úrok
- Materská škola Babiná
- evanjelický a rímskokatolícky kostol
- kultúrne podujatia organizované obcou: fašiangový sprievod, obecná zabíjačka,
fašiangová zábava, futbalový turnaj, športové súťaže, futbalové zápasy,
Slávnosti na gazdovskom dvore, súťaž vo varení gulášu, stolnotenisový turnaj,
- predajne potravín a zmiešaného tovaru / COOP JEDNOTA, Babinka/
a miestne pohostinstvá
III. Určenie možných rizík a ohrozenie obyvateľov obce:
- záplavová vlna z vodného toku Babinský potok
- 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 Babiná.

