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Jednotlivcom, mestám a obciam, 
drobným podnikateľom.
Príslušníkom vojska SR: 
Mechanizované prápory z Martina 
(Podháj), Nitry, Levíc, prápor logis-
tickej podpory Topoľčany, veliteľstvo 
1. MB Topoľčany, ženijný prápor 
Sereď.
Vláda SR,  premiérka SR
Obvodný úrad Prievidza
ÚPSVaR Prievidza
Obchodným spoločnostiam:
Metro, (tovar v hodnote 2500 €)
RIALTO s.r.o. Partizánske – (tovar 
v hodnote 700 €) 
Amway Slovensko , s.r.o.
(250 ks čistiacich a pracích prostriedkov)
Bayer spol s r.o.
(tovar v hodnote 400 €)
HBP, a.s. Prievidza
ADRA - občianske združenie, (100 
obedov na 10 dní, pitný režim)
JPlus SK, s.r.o. - porciované čaje a 
džúsy
Novplasta s.r.o,  - 10 000 ks plasto-

vých vriec (500 €)
JUTA SLOVAKIA s.r.o.
LUMAX, s.r.o. Senec
Slovakia Online – monitoring médií
Monster Truck - (tovar v hodnote 100 €)
Slovenská pošta a.s. – bezplatné 
zasielanie balíkov
Jozef Jaroš – databázový systém
VETA SVIT, s.r.o. - (tovar v hodnote 70,- 
eur), 4x balík pásky po 500 metrov
SOS Povodne 2010, ktorý je spoločnou ini-
ciatívou organizácii:
Slovenská katolícka charita
Človek v ohrození, o.z.
Člověk v tísni, o.p.s. – pobočka 
Slovensko a Konferencia biskupov Slovenska 
- elektro-naftové sušiče pre sušenie muriva 
v obytných domoch
Stanislav Chudý, výroba nábytku 
Komplexná centrálna záchranná 
služba Gabčíkovo - čerpacia technika, 
dezinfekcia
Bochemie Slovakia, s.r.o. – dezin-
fekčné prípravky
Slovenský červený kríž Prievidza 
– čistiace, dezinfekčné prostriedky, ošatenie, 
vysúšače
Mgr. Galbavá - Lekáreň Herba 

- dezinfenkčné, zdrav. a hyg. prostriedky
Modrý anjel o.z. – (tovar v hodnote 100 
€), bezplatné poradenstvo

Obce  a mestá zbierky:
Blesovce (tovar v hodnote 120 €)
Vechec
Trstice
Holíč
Kľačno
Nitrianske Pravno
Zamestnanci  inštitúcií vyzbierali 
prostriedky a zakúpili potrebné veci 
do zbierky mesta – napr. Dexia 
banka, VšZP Prievidza.

Ťažkú techniku poskytli:
Vojsko SR
HBP, a.s., Prievidza
TMG a.s, 
Hater Handlová spol. s r.o., 
MV Staving s.r.o., 
Technické služby mesta 
Partizánske, spol. s r.o., 
Marius Pedersen, a.s. Zvolen.
UNIOS s.r.o. Zvolen
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Mesto Handlová, v mene občanov postihnutých záplavami, ďakuje 
všetkým,  ktorí prejavili obrovskú dávku solidarity a pomoci.

Zosuvy pôdy v Handlovej 
zatiaľ nehrozia

Odvodňovacie vrty a šachty sú 
priebežne monitorované a v prie-
behu tohto a minulého týždňa boli 
sledované (priebežne počas celého 
roka).
Šachty  a monitorovacie vrty sú na  
MC, Kunešovská cesta, pod Malou 
Hôrkou, svah medzi Parkovou 
a Poštovou, Jánošíkova cesta, 
stabilizačný násyp. 

Hladiny spodných vôd sú monitoro-
vané celoročne cez monitorovacie 
vrty.
Búrková činnosť v meste Handlová 
po prietrži mračien nespôsobila 
zdvihnutie spodných vôd, ktoré by 
mohli spôsobovať v súčasnej dobe 
dielčie zosuvy.
Aj napriek väčšiemu objemu spad-
nutých zrážok, jednalo sa o povr-
chové vody, a hladina spodných 
vôd sa zásadne nezmenila.

Predbežná škoda
na majetku k 26.8.2010

Fyzické osoby 
3 590 000 eur

Právnické osoby - podnikatelia
216 000 eur

Mesto Handlová
10 450 000 eur

Nasadenie síl a prostriedkov v meste Handlová
Dátum Ťažké mechanizmy Ľudské zdroje
15.8.2010   30 + 21 čerpacia technika 300
16.8.2010   43 + 15 čerpacia technika 363
17.8.2010   35 350
18.8.2010  48 366
19.8.2010 42 393
20.8.2010 42 387
21.8.2010 31 228
22.8.2010 31 232
23.8.2010 34 305
24.8.2010 37 278
Priemerne denne 37 320


