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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE VALALIKY č. 3/2011
Povodňový plán záchranných a zabezpečovacích prác obce

Obecné zastupiteľstvo obce Valaliky podľa § 6 ods. l zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršie vydaných predpisov, zákona č. 7/2010 Z.z.. o
ochrane pred povodňami, vyhlášky 384/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu
povodňových plánov vydáva všeobecne záväzné nariadenie obce, ktorým je „Povodňový plán
záchranných a zabezpečovacích prác obce Valaliky“.
Čánok I.
§1
Úvodné ustanovenie
1./ Povodňou sa rozumie prechodné výrazné stúpnutie hladiny vodného toku, pri ktorom hrozí vyliatie z
koryta, alebo pri ktorom sa voda z koryta vylieva a môže spôsobiť škody. Platí to primerane aj pri
vnútorných vodách, odchode ľadov a pri ohrození bezpečnosti alebo stability vodohospodárskeho diela.
2./ Za nebezpečenstvo povodne sa považuje situácia určená povodňovými plánmi, prípadne situácia tak
označená predpovednou povodňovou službou, najmä:
a) pri dosiahnutí určeného vodného stavu pri stúpajúcej tendencii vody na vodnom toku,
b) pri očakávanom náhlom odmäku podľa meteorologických predpovedí,
c) zvýšenie odtoku z topiaceho sa snehu s nebezpečným odchodom ľadov,
d) pri intenzívnych dlhotrvajúcich zrážkach.
3./ Pod pojmom povodňová aktivita sa rozumie situácia, ktorú bezprostredne vyvolali zvýšené prietoky
vodného toku alebo ľadové úkazy na toku, čím vzniklo určité nebezpečenstvo pre priľahlé územie a
objekty nachádzajúce sa na tomto území.
4./ Škodám, ktoré spôsobujú povodne, treba predchádzať, ich rozsah a následky obmedzovať a priebeh
povodní ovplyvňovať. Toto je možné zabezpečiť najmä systematickou prevenciou, zabezpečovacími a
záchrannými prácami, vykonávanými podľa povodňových plánov na príkaz povodňových orgánov.
5./ Ochrana pred povodňami zahŕňa ekonomické, technické, materiálne, organizačné, administratívne a
právne opatrenia na predchádzanie povodní, ktoré zaručujú ochranu životov občanov, ich majetku a v
maximálnej miere zmierňujú dopad povodní na životné prostredie.

6./ Účelom „Povodňového plánu záchranných a zabezpečovacích prác obce“ je stanoviť povinnosti
právnickým osobám, fyzickým osobám a obci, čím vytvoriť podmienky pre účinnú ochranu životov a
zdravia občanov a majetku pred účinkami a následkami povodní.
7./ Orgány, právnické osoby a fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností vyplývajúcich pre nich zo
zákona o ochrane pred povodňami, všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany pred
povodňami a všeobecne záväzného nariadenia obce, ktorým je „Povodňový plán záchranných a
zabezpečovacích prác obce“.
8./ Obec plní svoje úlohy na úseku ochrany pred povodňami v súčinnosti s občanmi, právnickými
osobami, dobrovoľnými občianskymi združeniami, správcami vodných tokov, správcami (vlastníkmi,
užívateľmi) vodohospodárskych diel, štátnymi orgánmi a povodňovými orgánmi.
Článok II.
§2
Riadenie ochrany pred povodňami a povodňové orgány
1./ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ústredne riadi a kontroluje
prípravu a vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred povodňami.
2./ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ústredne riadi a kontroluje prípravu a vykonávanie
povodňových záchranných prác.
3./ Krajské úrady, obvodné úrady a obce vo svojich územných obvodoch robia preventívne opatrenia na
ochranu pred povodňami. Organizujú a riadia záchranné práce.
4./ Ochranu pred povodňami zabezpečujú tieto povodňové orgány:
a) Ministerstvo,
b) Krajské úrady životného prostredia,
c) Obvodné úrady životného prostredia,
e) Obce.
5./ Povodňové orgány zriaďujú povodňové komisie, ktoré sú ich výkonnými orgánmi na úseku ochrany
pred povodňami. Jedná sa o nasledovné povodňové komisie:
a) Ústredná povodňová komisia (ÚPK),
b) Krajské povodňové komisie (KPK),
c) Obvodné povodňové komisie (OPK),
d) Povodňové komisie obcí – miestne (MPK),
6./ Povodňové orgány medzi sebou navzájom spolupracujú za účelom komplexného zabezpečenia
opatrení pri ochrane pred povodňami.
7./ Ústrednú povodňovú komisia koordinuje a kontroluje prípravu a vykonávanie preventívnych opatrení
ústredných orgánov štátnej správy, orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy na ochranu pred
povodňami.
8./ Ústrednú povodňovú komisiu zriaďuje vláda Slovenskej republiky, ktorá schvaľuje aj štatút tejto
komisie. Predsedom komisie je minister pôdohospodárstva SR a podpredsedom je minister vnútra SR.
9./ Zákon ponecháva povodňovým komisiám nižších stupňov právo samostatného rozhodovania v
otázkach ochrany pred povodňami, ale podmieňuje toto právo tým, že pri rozsiahlejších povodniach,

ktoré by postihli územné obvody viacerých obcí, okresov alebo krajov, musí o potrebných opatreniach
rozhodovať nadriadený povodňový orgán.
10./ Zákon týmto zabezpečuje rozhodnutiam povodňových komisií operatívnosť, neodkladnosť
vykonania a predovšetkým prednosť pri ich plnení, aby sa zabránilo možnosti vzniku väčších alebo
rozsiahlejších škôd alebo strát na ľudských životoch. Tieto rozhodnutia môžu byť uložené len:
a) v čase povodňových situácií,
b) povodňovými komisiami,
c) v rámci zabezpečovacích povodňových záchranných prác.
Článok III.
OPATRENIA NA OCHRANU PRED POVODŇAMI
§3
Druhy opatrení na ochranu pred povodňami
Opatrenia na ochranu pred povodňami sú:
a) povodňové plány,
b) povodňové prehliadky,
c) predpovedná, hlásna a varovná povodňová služba,
d) hliadkovacia služba,
f) povodňové zabezpečovacie práce,
g) povodňové záchranné práce.
§4
Povodňové plány
1./ Príprava ochrany pred povodňami sa zahŕňa do povodňových plánov, ktoré sa zostavujú na všetkých
stupňoch povodňových orgánov. Povodňové plány obsahujú podrobné určenia úloh a povinností
povodňových orgánov, fyzických osôb a právnických osôb pri opatreniach na ochranu pred povodňami.
2./ Povodňové plány sa delia na:
a) Plány zabezpečovacích prác, ktoré vypracúvajú správcovia vodných tokov a správcovia
(vlastníci, užívatelia) vodohospodárskych diel.
b) Plány záchranných prác, ktoré vypracúvajú ústredné orgány štátnej správy, orgány
miestnej štátnej správy, obce a právnické osoby, ktorých objekty môžu byť ohrozené
povodňou.
3./ „Povodňový plán záchranných prác obce“ schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Povodňové plány sú
dlhodobé, preto ich treba každoročne dopĺňať o tie skutočnosti, ktoré sú nové, pozmenené alebo zanikli a
sú vylúčené. Upravený povodňový plán musí prejsť opätovným schvaľovacím procesom.
§5
Povodňové prehliadky
1./ Povodňovými prehliadkami sa zisťuje, či na vodných tokoch, vodohospodárskych dielach a na iných
objektoch na vodných tokoch, ako aj v chránených a zátopových územiach a objektoch na týchto
územiach nie sú nedostatky, ktoré by mohli spôsobiť alebo zvýšiť nebezpečenstvo povodne.
2./ Povodňové prehliadky vykonávajú povodňové orgány, správcovia vodných tokov a správcovia
(vlastníci, užívatelia) vodohospodárskych diel a iných objektov podľa povodňových plánov najmenej raz
za rok.

§6
Hliadkovacia služba
1./ Hliadkovacia služba sleduje vývoj povodňovej situácie a zisťuje údaje potrebné na výkon hlásnej a
varovnej povodňovej služby a na riadenie a koordináciu opatrení na ochranu pred povodňami.
2./ Hliadkovaciu službu zriaďujú v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne správcovia vodných
tokov, správcovia (vlastníci, užívatelia) vodohospodárskych diel a iných objektov na vodných tokoch a
pri nich v dosahu ohrozenia, obce v čase ohrozenia.
3./ Hliadkovú službu vykonávajú vždy dvaja členovia, ktorí dohliadajú na im vyznačené povodňové
úseky. Úlohou hliadok je sledovať výšku vodnej hladiny, stav ochrannej hrádze, zisťovať priesaky,
vyvieranie vody a iné negatívne javy a hlásiť zistenú situáciu tomu orgánu, ktorý ich poveril
vykonávaním hliadkovej služby. Pri výkone služby člen hliadky nosí pásku na rukáve s označením
„Povodňová služba“, čo mu dáva právomoc verejného činiteľa.
§7
Zabezpečovacie práce a povodňové záchranné práce
1./ Zabezpečovacie práce sú technické opatrenia na prevenciu a ochranu pred povodňami na vodných
tokoch, na vodohospodárskych dielach a iných objektoch na vodných tokoch, ako aj na chránených a
zátopových územiach vrátane zásahov na neškodný odchod ľadov v korytách vodných tokov. V čase
nebezpečenstva povodne a počas povodne ide najmä:
a) odstraňovanie prekážok znemožňujúcich plynulý odtok vôd,
b/ ochranu hrádzí proti vlnobitiu, priesakom, erozívnym vplyvom, výverom a o ochranu
proti preliatiu koruny hrádze,
c) ochrana koryta vodného toku a jeho brehov pred ich narúšaním, poškodzovaním
pred zosuvmi,
d) narúšanie ľadových celín a zátarás,
e) mimoriadna manipulácia na vodných stavbách ,
f) uzavieranie prietrží,
g) odvádzanie vôd zo zaplaveného územia,
h) odvádzanie alebo odčerpávanie vnútorných vôd ,
i) budovanie druhotných ochranných línií,
j) provizórne sprietočnenie zanesených korýt vodných tokov,
k) zriadenie provizórnych zanesených korýt vodných tokov,
l) opatrenia proti spätému vzdutiu vody na vyústených kanalizáciách a cestných priepustoch,
m) opatrenia na zamedzenie znečistenia vodného toku nebezpečnými látkami.
2./ Povodňové zabezpečovacie práce vykonávajú správcovia vodných tokov. Pokiaľ ide o riadenie týchto
prác, posilňuje zákon jeho centrálne aspekty (ústredné riadenie) tým, že povodňové zabezpečovacie práce
vykonávané správcami (vlastníkmi, užívateľmi) vodných tokov ústredne riadi a kontroluje Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
3./ Povodňové záchranné práce sú opatrenia na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva
a životného prostredia v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni na povodňou
ohrozených územiach a na povodňou zaplavených územiach.
4./ Povodňové záchranné práce riadi obec, obvodný úrad alebo obvodný úrad v sídle kraja podľa
osobitného predpisu. Vykonávanie zásahov povodňových záchranných prác riadi okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru alebo krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru do času, kým
riadenie neprevezme obec, obvodný úrad alebo obvodný úrad v sídle kraja.

5./ Povodňovými záchrannými prácami sú:
a) hlásna povodňová služba,
b) ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu úrody ohrozenej povodňou,
c) odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia povodňou,
d) provizórne dopravné sprístupnenie oblastí, ktorá bola povodňou odrezaná, vrátane výstavby
provizórnych mostných objektov alebo lávok,
e) ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a telekomunikačných sietí
pred poškodením povodňou,
f) evakuácia,
g) dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov a odvoz a zneškodnenie uhynutých zvierat a iných
odpadov,
h) zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami,
i) odstraňovanie naplavenín z domov a iných objektov, verejných priestranstiev a z komunikácií,
j) zabezpečenie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia,
k) iné práce na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia vykonané
na príkaz obce, orgánu ochrany pred povodňami počas III. stupňa povodňovej aktivity alebo na príkaz
obvodného úradu, obvodného úradu v sídle kraja alebo obce podľa osobitného predpisu počas
mimoriadnej situácie.
6./ Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity a sú
ukončené do času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.
Čl. IV
ÚLOHY OBCE, FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB PRI OCHRANE PRED POVODŇAMI
§8
Úlohy fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane pred povodňami
1./ Pre zabezpečenie ochrany pred povodňami sú fyzické osoby a právnické osoby povinné:
a) umožniť vstup na svoje pozemky a do objektov za účelom vykonávania zabezpečovacích prác a
záchranných prác,
b) prispieť na príkaz povodňových orgánov podľa svojich možností a síl osobnou a vecnou pomocou na
ochranu ľudských životov a majetku pred povodňami,
c) spolupracovať pri ochrane pred povodňami a riadiť sa príkazmi príslušných povodňových orgánov.
2./ V čase nebezpečenstva povodne a počas povodne orgány, fyzické osoby a právnické osoby sú povinné
na príkaz príslušných povodňových orgánov najmä:
a) poskytnúť dopravné a mechanizačné prostriedky, pohonné látky, náradie a iné potrebné prostriedky,
b) zúčastniť sa podľa svojich možností a síl na prácach zameraných na ochranu a záchranu ľudí, majetku
ohrozeného povodňou a na odstraňovaní následkov povodní,
c) strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov.
3./ Pri výkone ochrany pred povodňami sú fyzické osoby a právnické osoby povinné:
a) občania začlenení do ochrany pred povodňami sú na základe povodňových plánov povinní v čase
povodňovej aktivity dostaviť sa na výzvu v najkratšom čase na určené miesto,
b) právnické osoby sú povinné poskytnúť svojim zamestnancom pracovné voľno v rozsahu potrebnom na
plnenie povinností súvisiacich s povodňovou službou v zmysle Zákonníka práce.
4./ Správcovia (vlastníci, užívatelia) nehnuteľností pri vodných tokoch sú povinní urobiť opatrenia, ktoré
im uložil príslušný orgán štátnej správy a samosprávy na zamedzenie a zmiernenie nebezpečenstva
povodne alebo škodlivých následkov povodne, ak to podľa platných predpisov nie je povinnosťou iného.
Obdobne vykonávajú aj zabezpečovacie práce na objektoch v ich správe.
5./ Na rozostavaných stavbách alebo na ich ucelených častiach na vodných tokoch alebo zátopových
územiach plnia primerane úlohy správcov (vlastníkov, užívateľov) vodohospodárskych diel pri ochrane

pred povodňami investor a dodávateľ stavebnej, prípadne technologickej časti stavby, a to každý na úseku
svojej činnosti.
6./ Orgány, fyzické osoby a právnické osoby sú povinné neodkladne hlásiť nebezpečenstvo povodne
povodňovým orgánom.
§9
Povinnosti pri zabezpečovaní hlásnej a varovnej povodňovej služby
1./ Obce, fyzické osoby a právnické osoby sú povinné v prípade ak vznikne povodňová situácia na
určitom úseku vodného toku zaktivizovať povodňový orgán, vykonať varovanie všetkých, ktorí sú
povodňou ohrození a podať potrebné informácie.
2./ Orgány, správcovia vodných tokov, správcovia (vlastníci, užívatelia) vodohospodárskych diel pri
stúpaní vody a pri prekročení určeného stavu hladiny vodného toku posielajú varovné povodňové správy
viackrát denne vrátane nočných hodín.
3./ Príjemca varovných povodňových správ po prijatí varovnej správy o možnosti vzniku povodňového
nebezpečenstva je povinný ihneď podľa povodňových plánov vykonať všetky opatrenia na odstránenie
nebezpečenstva hroziaceho z povodne a súčasne varovať fyzické osoby a právnické osoby v pôsobnosti
svojho územia pred nebezpečenstvom povodne. Súčasne odovzdávajú správy a hlásenia povodňovým
orgánom vyššieho stupňa, a aby mohli hodnotiť situáciu, prípadne riadiť opatrenia, keď na to nepostačujú
vlastnými silami a prostriedkami v ochrane pred povodňami.
4./ Správca vodného toku alebo správca (vlastník, užívateľ) vodohospodárskeho diela je povinný
príslušnej obci bezodkladne oznámiť povodňové situácie a informovať o vývoji situácie na vodnom toku.
§ 10
Náklady spojené s ochranou pred povodňami
1./ Orgány, fyzické osoby a právnické osoby znášajú náklady, ktoré im vznikajú vlastnými opatreniami na
ochranu ich majetku (majetku v ich správe alebo užívaní) pred povodňami.
2./ Náklady na zabezpečovacie práce na vodných tokoch a na vodohospodárskych dielach uhrádzajú ich
správcovia (vlastníci, užívatelia).
3./ V ostatných prípadoch pri nákladoch zabezpečovacích prác pred povodňami, vzniknutých škodách,
záchranných prácach sa riadi ustanoveniami § 39 aţ 41 zák. č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami a
jeho vykonávacou vyhláškou MŢP SR č. 387/2005 Z.z.
Článok V.
POVODŇOVÉ ORGÁNY OBCE
§ 11
Miestna povodňová komisia
1./ Obec zriaďuje na plnenie úloh pri ochrane pred povodňami „Miestnu povodňovú komisiu“
(ďalej len „MPK“).
2./ MPK v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne riadi, koordinuje a kontroluje ochranu pred
povodňami na území obce.
3./ MPK v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne môže vydávať príkazy na vykonanie opatrení
potrebných na zabezpečenie ochrany pred povodňami. Tieto príkazy nie sú rozhodnutiami podľa
správneho poriadku.
- spracúvaná správy o povodňovej situácií na území obce a predkladá ich obvodnému úradu
- vedie v povodňovom denníku chronologické záznamy o svojej činnosti, v časovom slede zaznamenáva
priebeh a následky povodne, vykonané opatrenia, vydávané príkazy, požiadavky o poskytnutie pomoci a
spôsoby ich riešenia
4./ Úlohy MPK:
a) prerokúva a pripomienkuje „Povodňový plán záchranných prác obce“ a navrhuje jeho zmeny a
doplnky,

b) kontroluje ako fyzické osoby, právnické osoby, správcovia vodných tokov a správcovia (vlastníci,
užívatelia) vodohospodárskych diel plnia úlohy v oblasti ochrany pred povodňami,
c) sleduje a hodnotí vývoj povodňovej situácie a podľa potreby riadi, usmerňuje a koordinuje činnosť
fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sa zúčastňujú záchranných prác,
5./ MPK v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne najmä:
a) vyžaduje v prípade potreby pomoc od obvodného úradu, policajného zboru ak vlastné sily a
prostriedky nestačia,
b) eviduje vyhlásenie a odvolanie jednotlivých stupňov povodňovej aktivity,
c) eviduje všetky hlásenia, správy a informácie o povodňovej aktivite a prijaté opatrenia,
d) zisťuje, eviduje a vyhodnocuje výšku povodňových škôd, ktoré vznikli na území obce,
e) vyžaduje v prípade nevyhnutnej potreby povinnosť fyzických osôb a právnických osôb prispieť na
plnenie všeobecnej povinnosti pri ochrane pred povodňami,
f) upozorňuje na nebezpečenstvo povodne orgány, fyzické osoby a právnické osoby na území obce a
obvodný úrad,
g) zabezpečuje pomoc správcom vodných tokov, správcom (majiteľom, užívateľom) vodohospodárskych
diel a iných objektov na vodných tokoch pri zabezpečovacích prácach ak na tieto nestačia vlastnými
silami.
6./ MPK plní aj funkciu krízového štábu obce.
§ 12
Zloženie MPK
l./ Komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu a členov komisie.
2./ Predsedom komisie je zástupca starostu obce, členmi sú Ladislav Tkáč, František Szunyog, Ján
Domanič a Vincent Mitro.
§ 13
Uvádzanie komisie do činnosti a jej rokovanie
l./ MPK uvádza do činnosti zástupca starostu obce a v čase jeho neprítomnosti poverený člen komisie.
2./ Komisia vykonáva svoju činnosť na rokovaniach, ktoré zvoláva predseda komisie podľa potreby, v
prípade nebezpečenstva vzniku povodne alebo podľa povahy povodňovej situácie, najmenej však raz za
rok. Program rokovania komisie určuje jej predseda. Komisia rokuje aj o úlohách, vyplývajúcich zo
schváleného „Povodňového plánu záchranných prác obce“ a kontroluje ako ich príslušné orgány, fyzické
osoby a právnické osoby plnia.
3./ Rokovania komisie nie sú verejné.
4./ So súhlasom predsedu komisie možno na jej rokovania prizvať ďalšie osoby, ktorých účasť je pri
rokovaní komisie potrebná.
5./ Rokovanie komisie vedie jej predseda a v jeho neprítomnosti poverený člen komisie.
6./ Komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platnosť
uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
7./ V nevyhnutných prípadoch so súhlasom predsedu komisie môže člena komisie zastupovať ním
poverený zástupca. Takto poverený zástupca koná vždy osobne, pričom zo zastupovania vznikajú práva a
povinnosti zastúpenému.
8./ O priebehu rokovania a uzneseniach komisie vyhotovuje poverený člen komisie záznam, ktorý zasiela
všetkým členom komisie. Člen komisie, ktorého stanovisko sa neprijalo je oprávnený žiadať, aby sa to
uviedlo v zázname.
9./ V čase medzi rokovaniami MPK, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môže rozhodnúť o vykonaní
neodkladných opatrení predseda komisie. Tieto opatrenia musia byť prerokované a schválené na
najbližšom rokovaní komisie.

§ 14
Predseda MPK
1./ Predseda komisie:
a) riadi prácu komisie,
b) informuje príslušné povodňové orgány o vývoji povodňovej situácie a vykonaných opatreniach,
c) vydáva úradné správy a informácie o vývoji povodňovej situácie a vykonaných opatreniach,
d) kontroluje plnenie uznesení komisie,
e) vymenúva a odvoláva tajomníka a členov technického štábu MPK,
2./ Predsedu MPK vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.
3./ Predsedu komisie v jeho neprítomnosti zastupuje v plnom rozsahu poverený člen komisie.
§ 15
Zabezpečenie činnosti MPK
1./ Organizačné a administratívne práce spojené s činnosťou komisie, najmä prípravu podkladov na
rokovania vykonáva poverený člen komisie v spolupráci s členmi komisie.
2./ Výdavky spojené s činnosťou MPK sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov obce.
§ 16
Stanovištia MPK
Stanovišťom miestnej povodňovej komisie je Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, Valaliky 044 13, č.tel.
055/69 99 804
§ 17
Úlohy dobrovoľného hasičského zboru
1./ Dobrovoľný hasičský zbor plní pri ochrane pred povodňami nasledovné úlohy:
a) vykonáva zásahy pri záchranných prácach,
b) plní úlohy, ktoré nariadila MPK,
c) spolupracuje pri zložitých a rozsiahlych povodňových situáciách s ďalšími hasičskými jednotkami a
zložkami, ktoré sa zúčastňujú záchranných prác,
d) vykonáva záchranné práce s vecnými prostriedkami a hasičskou technikou, ktorú má vo vybavení,
e) zabezpečuje ošetrovanie a údržbu vecných prostriedkov, ktoré má v užívaní,
f) zúčastňuje sa školení a cvičení, ktorých zameraním je výkon povodňových záchranných prác.
2./ Zloženie dobrovoľného hasičského zboru a prehľad jeho materiálno-technického vybavenia tvorí
prílohu Povodňového plánu záchranných a zabezpečovacích prác.
Článok VI.
§ 18
Spoločné a záverečné ustanovenia
1./ Tento „Povodňový plán záchranných a zabezpečovacích prác obce Valaliky“ nemení rozsah a
účinnosť zákona o štátnej správe vo vodnom hospodárstve, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych
predpisov vydaných na úseku ochrany pred povodňami.
2./ Orgány obce, fyzické osoby a právnické osoby, ktoré majú sídlo (trvalé alebo prechodné bydlisko) na
území obce úzko spolupracujú s orgánmi štátnej správy a orgánmi obce pri plnení úloh na úseku ochrany
pred požiarmi vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohto všeobecne záväzného nariadenia obce.

3./ V prípade, že fyzické osoby a právnické osoby nebudú dodržiavať ustanovenia tohto všeobecne
záväzného nariadenia, obec vyvodí voči jeho porušovateľom sankcie v súlade s platnou právnou úpravou.
4./ Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Ing. Štefan Petrík
starosta obce
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Stupne povodňovej aktivity v profiloch vodomerných staníc a vodočetných staníc v
Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania obyvateľstva v obci.
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Postup zabezpečenie dezinfekcie studní, žúmp, obytných priestorov a odvozu a zneškodňovania
uhynutých zvierat a iných odpadov.
Prehľad rozvodných sietí a zariadení, ktoré by mohli ohroziť postihnuté osoby, nasadené sily
a prostriedky a majetok obyvateľov.
Spôsob zorganizovania predčasného zberu úrody pri určených vodných stavoch.
Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu byť ohrozené povodňou.
Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky, ich druhy, množstvá a opatrenia na
zamedzenie znečistenia vody.

V. Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác
1. Zoznam dopravných prostriedkov, strojov a zariadení na výkon povodňových záchranných prác.
2. Materiálno-technické vybavenie obce na výkon povodňových záchranných prác.
3. Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, žúmp a obytných priestorov.
4. Zoznam členov obecného hasičského zboru
VI. Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb –
podnikateľov na území obce

VII. Pomocná dokumentácia
1. Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečovaním a riadením ochrany pred povodňami.
2. Vzory príkazov a dokumentov, ktoré budú potrebné pri riadení a zabezpečovaní ochrany pred
povodňami.
VIII. Prílohy
B. Grafická časť
a) Predpokladaný rozsah zaplavenia územia zobrazený podľa súradníc záplavových čiar prevzatých
z príslušnej mapy povodňového ohrozenia,
b) Domy, objekty, časti obcí, miest, ktoré môžu byť zaplavené a bude potrebné z nich vykonať evakuáciu,
c) Evakuačné trasy,
d) Objekty určené na núdzové ubytovanie,
e) Priestory na umiestnenie zvierat a materiálu,
f) Priestory sústredenia mechanizmov určených na povodňové záchranné práce,
g) Lokality, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky,
h) Poloha vodomerných staníc a vodočetných staníc na vodných tokoch,
i) Vyznačenie kritických miest križovania vodných tokov s prístupovými komunikáciami do obcí

I. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác
Povodňový plán záchranných prác Obce Valaliky (ďalej len „PPZP“) je vypracovaný v zmysle zákona
NR SR č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, vyhlášky MŽP SR č.261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania , a zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zámerom PPZP je vypracovanie súboru opatrení zameraných na záchranu životov, zdravia, majetku,
kultúrneho dedičstva a životného prostredia v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni.
Cieľom PPZP je včasné vyrozumenie určených osôb a orgánov za účelom zabezpečenia úloh
vyplývajúcich z mimoriadnej situácie. Súčasne zabezpečiť varovanie obyvateľstva a jeho informovanie
o vzniku mimoriadnej situácie na území obce Valaliky, prijatých a vykonávaných opatreniach na
eliminovanie nebezpečenstva
Povodňové záchranné práce
1) Povodňové záchranné práce sa vykonávajú na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva
a životného prostredia v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni na povodňou
ohrozených územiach a na povodňou zaplavených územiach.
2) Povodňové záchranné práce riadi obec, obvodný úrad alebo obvodný úrad v sídle kraja podľa
osobitného predpisu. Vykonávanie zásahov povodňových záchranných prác riadi okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru alebo krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru do času,
kým riadenie neprevezme obec, obvodný úrad alebo obvodný úrad v sídle kraja.
3) Povodňovými záchrannými prácami sú:
- hlásna povodňová služba,
- ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu úrody ohrozenej povodňou,
- odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia povodňou,
- provizórne dopravné sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou odrezaná, vrátane výstavby
provizórnych mostných objektov alebo lávok,
- ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a telekomunikačných sietí
pred poškodením povodňou,
- evakuácia,
- dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov a odvoz a zneškodňovanie uhynutých zvierat a iných
odpadov,
- zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami,
- odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev a z komunikácií,
- zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia,
- iné práce na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia
vykonané na príkaz obce, orgánu ochrany pred povodňami počas III. stupňa povodňovej aktivity,
alebo na príkaz obvodného úradu, obvodného úradu v sídle kraja, alebo obce podľa osobitného
predpisu počas mimoriadnej situácie.
4) Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. Stupňa povodňovej aktivity a sú
ukončené do času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.
Predkladanie správ, vyhodnocovanie výdavkov a povodňových škôd
1)

Priebežné správy o povodňovej situácii predkladajú v čase od vyhlásenia do odvolania
a) II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie

1. správcovia drobných vodných tokov a vlastníci, správcovia a užívatelia stavieb, objektov alebo
zariadení, ktoré sú umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území, a zhotovitelia stavieb,
ktoré zasahujú do vodného toku alebo na inundačné územie obvodnému úradu životného prostredia
a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov,
2. správca vodohospodársky významných vodných tokov ministerstvu, krajskému úradu životného
prostredia, obvodnému úradu životného prostredia a obvodnému úradu,
b) III. stupňa povodňovej aktivity okrem obdobia od vyhlásenia do odvolania mimoriadnej situácie
1. obec obvodnému úradu a obvodnému úradu životného prostredia,
2. obvodný úrad životného prostredia krajskému úradu životného prostredia,
3. krajský úrad životného prostredia ministerstvu, ministerstvu vnútra a obvodnému
úradu v sídle kraja,
c) mimoriadnej situácie
1. obec obvodnému úradu,
2. obvodný úrad obvodnému úradu v sídle kraja a obvodnému úradu životného
prostredia,
3. obvodný úrad v sídle kraja ministerstvu vnútra, ministerstvu a krajskému úradu životného
prostredia.
2) Ústav vyhotovuje správu o povodňovej situácii, v ktorej sú analyzované meteorologické
príčiny a hydrologické príčiny a priebeh povodne.
3) Správca drobných vodných tokov a osoby podľa § 17 ods. 3 písm. c) až e) predkladajú správu
o vykonaných povodňových zabezpečovacích prácach a o výdavkoch vynaložených na vykonávanie
povodňových zabezpečovacích prác správcovi vodohospodársky významných vodných tokov do 20
pracovných dní od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.
4) Správca vodohospodársky významných vodných tokov vypracúva správu o vykonaných povodňových
zabezpečovacích prácach a výdavkoch vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích
prác z vlastných podkladov a zo správ predložených podľa odseku 3 a predkladá ju ministerstvu do 30
pracovných dní od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.
5) Vykonávanie povodňových záchranných prác a výdavky na vykonávanie povodňových záchranných
prác analyzuje a vyhodnocuje obec, obvodný úrad, obvodný úrad v sídle kraja a ministerstvo vnútra
podľa osobitného predpisu.
6) Štátne orgány, vyššie územné celky, obce a osoby vyhodnocujú povodňové škody na majetku vo svojom
vlastníctve, správe alebo užívaní. Vyhodnotenie povodňových škôd predkladá
a) osoba obci, v ktorej katastrálnom území povodňová škoda vznikla,
b) obec na majetku obce a na majetku osoby obvodnému úradu životného prostredia,
c) obvodný úrad životného prostredia krajskému úradu životného prostredia,
d) vyšší územný celok krajskému úradu životného prostredia,
e) krajský úrad životného prostredia ministerstvu a ministerstvu vnútra,
f) správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca drobných vodných tokov
ministerstvu,
g) ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy ministerstvu.
7) Správnosť vyhodnotenia povodňových škôd overujú verifikačné komisie, ktoré ustanovujú prednostovia
obvodných úradov životného prostredia a prednostovia krajských úradov životného prostredia.
8) Vyhodnotenie povodňových záchranných prác v rozsahu potrebnom na vypracovanie súhrnnej správy o
priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach predkladá
a) obvodný úrad obvodnému úradu životného prostredia a obvodnému úradu v sídle kraja do 20
pracovných dní od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity,
b) obvodný úrad v sídle kraja krajskému úradu životného prostredia do 25 pracovných dní od času
odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

9) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy predkladajú správu o následkoch spôsobených
povodňami najneskôr do 30 pracovných dní po odvolaní II. stupňa povodňovej aktivity ministerstvu.
10) Súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach predkladajú:
a) vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku
alebo v inundačnom území, obci do 15 prac. dní od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity,
b) obec obvodnému úradu životného prostredia do 20 pracovných dní od času odvolania II. stupňa
povodňovej aktivity,
c) vyšší územný celok a obvodný úrad životného prostredia krajskému úradu životného prostredia do
25 pracovných dní od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity,
d) krajský úrad životného prostredia ministerstvu a ministerstvu vnútra do 30 pracovných dní od času
odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.
11) Ministerstvo v spolupráci s ministerstvom vnútra predkladá Správu o priebehu a následkoch povodní
na území Slovenskej republiky vláde Slovenskej republiky.
Pôsobnosť obce podľa § 26 zákona 7/2010 Z. z.
1) Obec riadi a zabezpečuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami na území obce.
2) Obec spolupracuje vo veciach ochrany pred povodňami s obvodným úradom životného prostredia, s
obvodným úradom, s okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru, so správcom
vodohospodársky významných vodných tokov a so správcami drobných vodných tokov v katastrálnom
území obce.
3) Obec vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami tieto
činnosti:
a) v oblasti prevencie
1. usmerňuje a kontroluje činnosť osôb pri plnení úloh na úseku ochrany pred povodňami
2. spolupracuje so správcom vodohospodársky významných vodných tokov, správcom drobných
vodných tokov a poverenými osobami pri vypracovaní, prehodnocovaní a aktualizáciách
predbežného hodnotenia povodňového rizika,
3. spolupracuje s poverenými osobami a so správcom vodohospodársky významných vodných tokov
na vyhotovení návrhov plánov manažmentu povodňového rizika, ich prehodnocovaní a
aktualizácii, najmä pri navrhovaní preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami
situovaných v katastrálnom území obce, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných
tokov, zmenšujú maximálny prietok povodne alebo chránia územie pred zaplavením počas
povodne,
4. spolupracuje v rámci svojich možností na vykonávaní preventívnych opatrení na ochranu pred
povodňami v katastrálnom území obce, najmä preventívnych opatrení, ktoré spomaľujú odtok
vody z povodia do vodných tokov, zvyšujú retenčnú schopnosť povodia alebo podporujú
prirodzenú akumuláciu vody v lokalitách na to vhodných, zmenšujú maximálny prietok povodne
alebo chránia intravilán pred zaplavením povrchovým odtokom s ich vlastníkmi, správcami alebo
užívateľmi,
5. spracúva povodňový plán zabezpečovacích prác, ak má drobný vodný tok alebo jeho ucelený
úsek v nájme alebo vo výpožičke a tento predkladá na schválenie obvodnému úradu životného
prostredia,
6. ukladá všeobecne záväzným nariadením obce povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový
plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môže byť
postihnutý povodňou a prikladá ich k povodňovému plánu obce,
7. vypracúva povodňový plán záchranných prác obce, ktorého súčasťou sú povodňové plány
záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov podľa šiesteho bodu,

8. zriaďuje na plnenie úloh na úseku ochrany pred povodňami povodňovú komisiu obce a vypracúva
jej štatút, ak plnenie úloh obce na úseku ochrany pred povodňami počas povodňovej situácie
nezabezpečuje krízový štáb; obec o rozhodnutí zriadiť povodňovú komisiu obce informuje
obvodný úrad životného prostredia,
9. zabezpečuje v rámci možností pracovné sily a vecné prostriedky na ochranu pred povodňami,
vyhotovuje súpis vecných prostriedkov, zabezpečuje ich riadne uskladnenie a udržiavanie,
10. oznamuje termín konania povodňovej prehliadky vlastníkom, správcom alebo užívateľom stavieb,
objektov alebo zariadení, ktoré sú umiestnené v predmetnom vodnom toku, stavieb križujúcich
predmetný vodný tok, stavieb v jeho inundačnom území alebo v území ohraničenom záplavovou
čiarou povodne so strednou pravdepodobnosťou výskytu alebo v území, ktoré je pravdepodobne
ohrozené povodňami,
11. zúčastňuje sa povodňových prehliadok na vodných tokoch, ktoré pretekajú cez katastrálne územie
obce,
b) počas povodňovej situácie
1. vyhlasuje a odvoláva II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity pre územie
obce na návrh správcu vodohospodársky významného vodného toku alebo správcu drobného
vodného toku, alebo z vlastného podnetu a informuje o tom bezodkladne obvodný úrad životného
prostredia, obvodný úrad alebo koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému alebo
Hasičský a záchranný zbor, správcu vodohospodársky významných vodných tokov a ústav,
2. upozorňuje na nebezpečenstvo povodne obce smerom po prúde vodného toku,
3. zriaďuje a vykonáva na svojom území hliadkovú službu počas III. stupňa povodňovej aktivity
a počas mimoriadnej situácie, ak ju nie je schopná samostatne vykonávať, spolupracuje pri jej
organizácii so správcom vodohospodársky významných vodných tokov a prípadne so správcom
drobného vodného toku,
4. dohliada, aby vlastníci, správcovia a užívatelia stavieb, objektov a zariadení na území obce, ktoré
môžu byť ohrozené povodňou, vykonali opatrenia na ochranu pred povodňami podľa
povodňového plánu záchranných prác,
5. vyžaduje od fyzických osôb osobnú pomoc na plnenie úloh pri ochrane pred povodňami, pokiaľ
nejde o fyzické osoby oslobodené od osobných úkonov
6. ukladá povinnosť osobe poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh počas povodňovej situácie,
7. vypracúva v čase III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie priebežné správy
o povodňovej situácii a predkladá ich obvodnému úradu a obvodnému úradu životného prostredia
8. operatívne rieši problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami,
c) po povodni
1. zabezpečuje obnovenie základných podmienok pre život ľudí a pre hospodársku činnosť na
povodňou zaplavenom území,
2. vyhodnocuje povodňové škody na majetku obce a na majetku osôb, ktoré vznikli v katastrálnom
území obce,
3. vypracúva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach, ktorú
predkladá obvodnému úradu životného prostredia.
4) Obec vykonáva pri ochrane pred povodňami v rámci preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy na
úseku územného plánovania a stavebného poriadku tieto činnosti:
a) poskytuje správcovi vodohospodársky významných vodných tokov alebo poverenej osobe informácie
z územnoplánovacej dokumentácie a prípadne ďalšie informácie, ktoré môžu prispieť k vypracovaniu,
prehodnocovaniu a aktualizácii predbežného hodnotenia povodňového rizika,
b) poskytuje správcovi vodohospodársky významných vodných tokov alebo poverenej osobe podklady
potrebné na vyhotovenie, prehodnotenie a aktualizáciu mapy povodňového rizika,
c) koordinuje povoľovanie stavieb a určovanie regulatív priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia v územnom pláne obce alebo v územnom pláne zóny s opatreniami na ochranu
pred povodňami, ktoré sú uvedené v schválenom pláne manažmentu povodňového rizika,
d) zabezpečuje vyznačenie všetkých záplavových čiar zobrazených na mapách povodňového ohrozenia
do územného plánu obce alebo územného plánu zóny pri najbližšom preskúmavaní schváleného

územného plánu podľa osobitného predpisu;12) ak obec nemá spracovaný územný plán obce
využíva mapy povodňového ohrozenia v činnosti stavebného úradu,
e) žiada správcu vodohospodársky významného vodného toku o vypracovanie návrhu rozsahu
inundačného územia alebo o navrhnutie zmeny rozsahu inundačného územia na obstaranie
územného plánu obce alebo územného plánu zóny v blízkosti neohradzovaného vodného toku, jeho
zmeny alebo doplnku,
f) spolupracuje so správcom vodohospodársky významných vodných tokov a s poverenými osobami
pri vypracúvaní, prehodnocovaní a aktualizácii plánu manažmentu povodňového rizika, najmä pri
navrhovaní preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami situovaných na území obce, ktoré
spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov alebo chránia územie obce pred zaplavením
povrchovým odtokom, zmenšujú maximálny prietok povodne, chránia územie obce pred
zaplavením vodou z vodného toku alebo chránia územie obce pred zaplavením vnútornými vodami
a navrhované preventívne opatrenia sú situované na území obce.
5) Obec okrem úloh podľa odsekov 3 a 4
a) vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu, ak hrozí bezprostredné ohrozenie životov, zdravia,
majetku, kultúrneho dedičstva alebo životného prostredia povodňou a ihneď o tom informuje
obvodný úrad alebo koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému, alebo okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, obvodný úrad životného prostredia, správcu
vodohospodársky významných vodných tokov a ústav,
b) zabezpečuje v rámci svojich možností vybavenie obecného hasičského zboru potrebnými
prostriedkami a výstrojom na výkon povodňových záchranných prác podľa osobitného predpisu,
c) poskytuje obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej povodňou
podľa osobitného predpisu,
d) určuje rozsah inundačného územia podľa osobitného predpisu a dokumentáciu určeného
inundačného územia odovzdáva orgánom územného plánovania.

II. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred
povodňami
1. Krízový štáb obce Valaliky
Sídlo krízového štábu obce (povodňovej komisie) je v budove obecného úradu na adrese: Valaliky
Poľná 8, 044 13 Valaliky a to po dobu vyhlásenia stavu pohotovosti a ohrozenia. Zvolanie členov
krízového štábu obce bude vykonané telefonickou cestou.
Ak plnenie úloh obce na úseku ochrany pred povodňami počas povodňovej situácie zabezpečuje krízový
štáb obce, podľa § 27 ods. 16 zákona č. 7/2010 obec nezriadi obecnú povodňovú komisiu.
Meno a priezvisko

Funkcia
v
komisii

Adresa bydliska

Pracovisko
pracov.

Ing,. Ondrej Palenčár predseda

Poľná 38, Valaliky

Ladislav Tkáč

člen

František Szunyog

člen

Ján Domanič

člen

Vincent Mitro

člen

Lúčna 6, Valaliky
Lúčna 16
Valaliky
Seminárska 2,
Valaliky
Hlavná 106
Valaliky

2. Obvodný úrad životného prostredia
Adlerova 29, 040 22 Košice
Prednosta : Ing. Jaroslav JEREMIÁŠ

ZIPP, s.r.o.
Geča

Telefón
byt

E - Fax
mail
mobil

055/6999582 055/6999664 0903515870
0903641060
0904126182
055/6999910
055/6999625

0949844351

tel: 055/6 713 072, 0915 726 757
e-mail: prednosta@ks.ouzp.sk
Povodne : Ing. Martina PLOŠČICOVÁ
tel: 055/6 715 679, 0917 610 494
3. Obvodná povodňová komisia
Adlerova 29, 040 22 Košice
Prednosta : Ing. Jaroslav JEREMIÁŠ
tel: 055/6 713 072, 0915 726 757
e-mail: prednosta@ks.ouzp.sk
Tajomník: Ing. Martina PLOŠČICOVÁ
tel: 055/6 715 679, 0917 610 494
4. Technický štáb Obvodnej povodňovej komisie
Mudroňova 15, 040 03 Košice
Vedúci tech. štábu: pplk.Ing. Ľubomír HOCHVART - Riaditeľ OR HaZZ Košice – okolie
tel: 055/6250790
fax: 055/7289262
e-mail: riaditel.ks@hazz.minv.sk
5. Obvodný úrad Košice – okolie
Hroncova 13, 041 70 Košice
Prednosta : Ing. Milan RABATIN
tel: 055/6004 191, 0902 964 041
fax:055/6 325 983
e-mail: prednosta@ks.vs.sk
Zástupca prednostu : Ing. Mária IMRECEOVÁ
tel: 055/6004209, 090296400
e-mail: maria.imreceova@ks.vs.sk
Vedúci odboru CO a KR: Ing. Tibor TOMAŠOVIČ
tel: 055/6004 157, 0902 964
fax: 055/6 335 862
e-mail: okr@ks.vs.sk
6. Krízový štáb ObÚ Košice - okolie
Hroncova 13, 041 70 Košice
Predseda: Ing. Milan RABATIN
tel: 055/6004 191, 0902 964 041
fax: 055/6 325 983
e-mail: prednosta@ks.vs.sk
Podpredseda: Ing. Tibor TOMAŠOVIČ
tel: 055/6004 157, 055/6339745, 0902 964 008
fax: 055/6 335 862
e-mail: okr@ks.vs.sk
7. Okresné riaditeľstvo HaZZ Košice - okolie
Mudroňova 15, 040 03 Košice
tel: 150, 5/6250790
fax: 055/7289262
Riaditeľ: pplk.Ing. Ľubomír HOCHVART
tel: 055/6250790
fax: 055/7289262
e-mail: riaditel.ks@hazz.minv.sk

8. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému
Komenského 52, 040 01 Košice
tel: 112
Vedúci: Ing. Štefan DUDÁŠ
tel: 055/6001 444, 0902 964006, 0905 694 966
e-mail: operačny.co@ke.vs.sk
9. Okresné riaditeľstvo PZ Košice - okolie
Tr. SNP 35, 041 02 Košice
tel: 158, 0961933101
fax: 0961933109
Riaditeľ : pplk.Mgr.Rastislav HUSÁR
tel: 0917849290
fax: 0961933109
e-mail: rastislav.husar@minv.sk
10. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Košice
Riaditeľ: Ing. Vladimír MOLČAN
tel: 0911972279
Dispečing: tel. 055/6338172, 0556008118
fax: 055/6336247
Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Košice
Riaditeľ: Ing. Dušan MYDLA
tel: 0905445551
Dispečing: tel. 055/7982534
11. Prehľad pracovných síl na výkon povodňových záchranných prác
Zabezpečenie pracovných síl pre výkon záchranných prác
Pracovné sily
Okresné riaditeľstvo HaZZ Košice- okolie
Mudroňova 15, 040 03 Košice
tel: 055/6250790
počet príslušníkov - plánovaný
74
skutočný
67
z toho
Hasičská stanica
Moldava nad Bodvou:
055/4602637
denný
1
zmenoví
26
Hasičská stanica Bidovce : 055/6965222
denný
1
zmenoví
13
Hasičská stanica Čaňa :
055/6999100
denný
1
zmenoví
12
Okresné riaditeľstvo HaZZ Košice – okolie: 055/6250790
denní
11

III. Stupne povodňovej aktivity, predpovedná povodňová služba, hlásna povodňová
služba a varovanie obyvateľstva
1. Vodné toky pretekajúce cez obec Valaliky
Obcou Valaliky preteká potok Myslavka.
2. Stupne povodňovej aktivity v profiloch vodomerných staníc a vodočetných staníc
Stupne povodňovej aktivity (stupne PA) charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne, ktorá je
vyjadrená určenými vodnými stavmi alebo prietokmi vo vodných tokoch a na vodných stavbách. Vodné
stavy a prietoky zodpovedajúce stupňom PA schvaľuje Ministerstvo životného prostredia SR a na návrh
správcu vodného toku po prerokovaní s orgánom štátnej správy ochrany pred povodňami a so
Slovenským hydrometeorologickým ústavom. V povodňových plánoch sú stanovené tri stupne
povodňovej aktivity, pričom III. stupeň povodňovej aktivity charakterizuje najväčšie ohrozenie
povodňou.
I. stupeň PA (STAV BDELOSTI) nastáva:
a) pri dosiahnutí vodného stavu určeného v povodňovom pláne a stúpajúcej tendencii vody na vodnom
toku. Spravidla je to stav, keď voda vystúpi z koryta a dosiahne pätu hrádze. Na nehrádzových
vodných tokoch, ak hladina vody stúpa a blíži sa k brehovej čiare.
b) pri očakávanom zvýšení odtoku topiaceho sa snehu podľa meteorologických predpovedí
c) pri vnútorných vodách, ak hladina vody v priľahlých vodných tokoch je vyššie ako hladina vnútorných
vôd.
II. stupeň PA (STAV POHOTOVOSTI) sa vyhlasuje:
a) pri dosiahnutí vodného stavu určeného v povodňovom pláne a stúpajúcej tendencii vody vo vodnom
toku. Na neohradzovaných vodných tokoch, ak voda z koryta dosiahne brehovú čiaru a má stúpajúcu
tendenciu,
b) na začiatku topenia snehu, ak podľa predpovedí možno očakávať rýchle stúpanie hladín vodných
tokov, alebo pri očakávanom odchode ľadov,
c) pri vnútorných vodách, ak nepretržitým prečerpávaním vody sa dodrží maximálna hladina vnútorných
vôd určená manipulačným poriadkom.
III. stupeň PA (STAV OHROZENIA) sa vyhlasuje:
a) na vodných tokoch pri dosiahnutí vodného stavu určeného v povodňovom pláne. Pri nižšom stave
vody, ak na ohradzovanom vodnom toku stav pohotovosti trvá 20 dní alebo ak začne premokať
hrádza, prípadne ak nastanú iné nepredvídané okolnosti, ktoré môžu spôsobiť škody väčšieho
rozsahu. Na neohradzovaných vodných tokoch, ak voda vystúpi z koryta a môže spôsobiť značné
škody,
b) pri odchode ľadov, ak je priame nebezpečenstvo tvorby ľadových zátarasov, alebo ak sa zátarasy
začali tvoriť,
c) pri vnútorných vodách, ak pri plnom využití kapacity čerpacej stanice a pri jej nepretržitej prevádzke
voda stúpa nad maximálnu hladinu určenú manipulačným poriadkom,
d) ak sa voda preleje cez hrádze alebo ak sa hrádze pretrhnú alebo pri záplave spôsobnej ľadovými
zátarasami.

Ak v dôsledku vzniku povodne hrozí nebezpečenstvo ohrozenia ľudského zdravia, zaplavenia
územia a vzniku povodňových škôd, obec Valaliky alebo orgán ochrany pred povodňami môže vyhlásiť
ihneď III. Stupeň povodňovej aktivity.
Stupne povodňovej aktivity sa sledujú na webovej stránke www.shmu.sk
Stav bdelosti zaniká:
a) pri dosiahnutí vodného stavu určeného v povodňovom pláne, ak voda vo vodnom toku má klesajúcu
tendenciu,
b) na neohradzovaných vodných tokoch, ak voda klesne pod brehovú čiaru,
c) pri vnútorných vodách, ak hladina vody v priľahlých vodných tokoch je nižšia ako hladina vnútorných
vôd a vnútorné vody je možné odvádzať samospádom.
Stav pohotovosti a stav ohrozenia sa odvoláva:
a) ak stav vody vo vodnom toku klesne pod hladinu určenú v povodňovom pláne alebo ak pominú
skutočnosti, na základe ktorých sa vyhlásil stav pohotovosti alebo stav ohrozenia,
b) ak voda, ktorá zaliala chránené územie, je v prevažnej miere odvedená do vodného toku a ak sa
vykonali potrebné technické opatrenia na zamedzenie vzniku škôd.
Po odvolaní III. stupňa povodňovej aktivity je vyhlásený až do odvolania II. stupeň povodňovej
aktivity, počas ktorého sa dokončia povodňové zabezpečovacie práce a povodňové záchranné práce.
Stav pohotovosti a stav ohrozenia vyhlasuje na návrh správcu vodného toku alebo správcu
(vlastníka, užívateľa) vodohospodárskeho diela, alebo z vlastného podnetu príslušný povodňový orgán, a
to nasledovne:
a) pre územie obce starosta obce,
b) pre územie niekoľkých obcí toho istého obvodu a pre územie obvodu- prednosta obv. úradu ŽP,
c) pre územie viacerých okresov, ak ich nevyhlásili prednostovia obvodných úradov -prednosta
krajského úradu ŽP,
d) na hraničných úsekoch vodných tokoch, ak tým nebol poverený iný orgán štátnej správy – minister
ŽP SR.
Obec alebo orgán ochrany pred povodňami, ktorý vyhlásil alebo odvolal stupeň povodňovej
aktivity, bezodkladne o tom informuje podľa povodňového plánu orgány ochrany pred povodňami
a orgány štátnej správy, Hasičský a záchranný zbor, osoby zaradené do ochrany pred povodňami, správcu
vodohospodársky významných vodných tokov, dotknutých správcov drobných vodných tokov a ústav.
3. Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania obyvateľstva v obci
Predpovedná povodňová služba je povinná neodkladne informovať orgány štátnej správy ochrany
pred povodňami, správcu vodných tokov a ďalšie orgány nebezpečenstve vzniku povodne a o jej ďalšom
možnom vývoji, tiež o hydrometeorologických podmienkach ovplyvňujúcich vznik a vývoj povodne,
najmä o aktuálnych a očakávaných vodných stavoch alebo prietokoch vo vybraných profiloch vodných
tokov. Túto službu zabezpečuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMU).
V rámci hlásnej a varovnej povodňovej služby poskytujú informácie:
1. Správca vodného toku – Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Odštepný závod Košice, Správa
Hornádu a Bodvy:
a) príslušnému krajskému úradu, obvodnému úradu, mestu a obci,
b) svojmu nadriadenému rezortnému orgánu (MŽP SR)
c) Slovenskému hydrometeorologickému ústavu,
2. Miestna štátna správa a samospráva:
a) povodňovému orgánu vyššieho stupňa (obec – obvodný úrad, obvodný úrad – krajský úrad,
krajský úrad- MV SR)

b) správcovi vodného toku- SVP, správa Hornádu a Bodvy,
c) právnickým osobám, aby bolo možné vykonať potrebné opatrenia súvisiace s ochranou pred
povodňou,
d) ďalším orgánom a právnickým osobám za účelom zabezpečenia nepretržitej činnosti, ktorú
zabezpečujú a v prípade povodne je táto činnosť nevyhnutná.
Hlásna a varovná povodňová služba obce varuje obyvateľstvo pred nebezpečenstvom v mieste vzniku,
alebo možného vzniku povodne, v mieste nebezpečenstva povodne a v miestach nižšie ležiacich na vodnom
toku a upozorňuje orgány štátnej správy ochrany pred povodňami a dotknuté právnické osoby na vývoj
povodňovej situácie a odovzdáva im hlásenie potrebné na jej hodnotenie a pokyny na riadenie opatrení na
ochranu pred povodňami.
Obec odosiela varovnú povodňovú správu ak:
a) došlo k vybreženiu vôd z koryta vodného toku na území obce, alebo ak je zjavná takáto hrozba
b) hladina vody na potoku Myslavka dosiahne výšku brehovej čiary, prípadne výšku, ktorú obec,
správca vodnej stavby alebo investor inej stavby na vodnom toku označí za vznik povodňovej
situácie.
c) ide o mimoriadne úkazy pri odchode ľadov, pri vzniku ľadových zátarás, pri upchaní mostných
otvorov a priepustov, prietrži mračien, lokálnych búrkach, topení snehu a pod.
Varovná povodňová správa obsahuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

vymedzenie povodňou ohrozeného alebo zasiahnutého územia obce
názov vodného toku
hydrologickú situáciu na vodnom toku (vodomernej stanici)
údaje o pohybe hladiny vodného toku, najmä o vzostupe, poklese bez zmeny a kulminácii
informáciu o aktuálnom počasí
opis situácie na ohrozenom, alebo povodňou postihnutom území

Varovnú povodňovú správu obec odošle na obvodný úrad životného prostredia a okresné
riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru. Ak nemožno nadviazať komunikačné spojenie s príjemcami správy
možno varovnú povodňovú správu podať na linkách tiesňového volania 112, 150 alebo 158.
Varovanie obyvateľstva obec zabezpečuje:
1) varovnými signálmi:
a) „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ – dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri
vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,
b) „OHROZENIE VODOU“ – šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami
vody
c) Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom
„KONIEC OHROZENIA“ – dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania. Varovné signály
a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom
hromadných informačných prostriedkov.
2) ďalší spôsob varovania obyvateľstva – prostredníctvom obecného rozhlasu
3) spôsob vyrozumenia právnických a podnikajúcich fyzických osôb – podľa plánu varovania
a vyrozumenia tj. telefonicky.
Slovenský hydrometeorologický ústav na požiadanie obci poskytne údaje o hydrometeorologickej situácií
na tel: (02)54 774 331, 54 771 192, 59 415 497 fax: (02) 54 776 562, email: hips@shmu.sk, prípadne na
internetovej adrese www.shmu.sk

4. Správcovia vodných tokov na území obce Valaliky
Správcom potoku Myslavka je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Košice,
Správa Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2, 041 59 Košice. Spojenie je zabezpečené telefonicky.

IV. Povodňové záchranné práce obce Valaliky
1. Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou
Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou je zabezpečené hlásnou
a varovnou povodňovou službou obce. Stupne povodňovej aktivity a mimoriadnu situáciu vyhlasuje obec
na návrh správcu vodného toku alebo z vlastného podnetu.
Hlásna povodňová služba obce prijíma a poskytuje informácie súvisiace s možným vznikom,
povodňovej situácie alebo so vznikom mimoriadnej udalosti, na základe ktorých zabezpečí varovanie
obyvateľstva, vyrozumenie orgánov ochrany pred povodňami, orgánov štátnej správy a zložiek HaZZ ako
aj susediacich obci.
Obec odosiela varovnú povodňovú správu ak:
1. došlo k vyliatiu vôd z koryta vodného toku na území obce, alebo ak je zjavná takáto hrozba
hladiny vody na potoku Myslavka, sa vyliala z koryta a stále stúpa, prípadne výšku, ktorú
obec, správca vodnej stavby, alebo investor inej stavby na vodnom toku označí za vznik
povodňovej situácie,
2. ide o mimoriadne úkazy pri odchode ľadov, pri vzniku ľadových zábran, pri upchaní mostných
otvorov a priepustov, prietrži mračien, lokálnych búrkach, topení snehu a pod.
Varovná povodňová správa obsahuje:
a) vymedzenie povodňou ohrozeného alebo zasiahnutého územia obce
b) názov vodného toku
c) hydrologickú situáciu na vodnom toku (vodomernej stanici)
d) údaje o pohybe hladiny vodného toku, najmä o vzostupe, poklese bez zmeny a kulminácii
e) informáciu o aktuálnom počasí
f) opis situácie na ohrozenom, alebo povodňou postihnutom území
Varovnú povodňovú správu obec odošle na obvodný úrad životného prostredia a okresné riaditeľstvo
Hasičškého a záchranného zboru. Ak nemožno nadviazať komunikačné spojenie s príjemcami správy
možno varovnú povodňovú správu podať na linkách tiesňového volania 112, 150 alebo 158.
Varovanie obyvateľstva a vyrozumenia osôb ohrozených povodňou bude zabezpečené
prostredníctvom obecného rozhlasu: V obci Valaliky je nainštalovaná siréna, miestne ovládaná.
1) Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:
a. „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ – dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri
vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,
b. „OHROZENIE VODOU“ – šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody
2) Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom
„KONIEC OHROZENIA“ – dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania. Varovné signály
a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom
obecného rozhlasu, ktorá obsahuje:
a) deň a hodinu vzniku alebo skončenia ohrozenia
b) údaje o zdroji ohrozenia
c) údaje o druhu ohrozenia
d) údaje o veľkosti ohrozeného územia

e) základné pokyny na konanie obyvateľstva
O vyhlásení a odvolaní stupňov povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie obec bezodkladne
informuje obvodný úrad životného prostredia, obvodný úrad alebo koordinačné stredisko IZS alebo
HaZZ, správcu vodohospodársky významných tokov a SHMÚ.
Obec upozorňuje na nebezpečenstvo povodne obce smerom po prúde vodného toku.
Ak je vydaná hydrologická výstraha II. a III. stupňa pre určitý región a lokalitu, obvodný úrad
zabezpečí vyrozumenie všetkých starostov a primátorov miest o vydaní tejto výstrahy s uvedením času jej
platnosti a ukončenia.
2. Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb
Poskytovanie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania patrí medzi základné úlohy a opatrenie
civilnej ochrany, ktoré sa vykonávajú po vyhlásení mimoriadnej situácie.
Núdzové zásobovanie je podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva zabezpečenie
dočasného minimálneho stravovania minimálnych dávok pitnej vody a poskytovanie ďalších základných
potrieb osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou v medziach existujúcich podmienok na prežitie,
najmä dodávok elektrickej energie, zabezpečenie tepla a základné zdravotnícke zabezpečenie.
Núdzové zásobovanie môže byť realizované dvojako: buď priamo v oblasti, ktorá je ohrozená alebo
zasiahnutá mimoriadnou udalosťou ( ak evakuácia nie je možná či potrebná) alebo v mieste núdzového
ubytovania po evakuácii obyvateľstva.
V prípade že dôjde ku kontaminácii vody v studniach alebo podzemných vôd, prípadne k inému
nežiaducemu javu spojenému s nedostatkom pitnej vody bude zahájené núdzové zásobovanie
obyvateľstva pitnou vodou. Obec nedisponuje žiadnymi cisternovými súpravami na pitnú vodu, ani
zásobníkmi pitnej vody.
V prípade potreby sa zabezpečí dovoz pitnej vody cisternovými vozidlami Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice.
Núdzové ubytovanie zabezpečenie dočasného bývania osôb ohrozených alebo postihnutých
následkami mimoriadnej udalosti.
V prípade vzniku povodňovej situácie budú ohrození obyvatelia náhradne ubytovaní v týchto
priestoroch:
1) Kultúrny dom, Valaliky, Poľná 8
3. Zabezpečenie a vykonanie evakuácie
Evakuáciou sa rozumie odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z určitého územia. Úlohou
evakuácie pri povodni je zabezpečiť ochranu obyvateľov obce pred ničivými účinkami spôsobenými
vyliatím vodných tokov ohrozujúcich obec, alebo prívalovými dažďami.
Určenie postupnosti evakuácie, určenie trás evakuácie a všetky náležitosti evakuácie budú
zabezpečené prostredníctvom Krízového štábu obce Valaliky.
Za stavu ohrozenia je treba rátať s evakuáciou obyvateľov a zvierat v najrizikovejších častiach obce,
t. j. obyvateľov bývajúcich po oboch stranách potoku Myslavka. Evakuáciu rodín a zvierat prípadne vecí
z ohrozenej oblasti zabezpečí Krízový štáb obce.

Evakuácia sa vykonáva z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pohybu osôb na ohrozenom
(resp. zaplavenom) území:
1. krátkodobo s možným návratom osôb do 72 hodín
2. dlhodobo s možným návratom osôb po 72 hodinách
Časové obmedzenie pobytu osôb na zaplavenom území sa určí spravidla pri vyhlásení evakuácie.
Evakuácia sa vyhlasuje miestnym rozhlasom s tým, že sa uvedie, ktorá časť obce sa bude evakuovať.
Obyvateľstvo obce opustí urýchlene ohrozený priestor po stanovených trasách do priestoru vyvedenia
a odtiaľ do miest ubytovania.
Každá obec si vypracuje presne ohrozené ulice a menovite čísla domov s jeho obyvateľmi, ktoré budú
ohrozené záplavami a ktorých bude nutné evakuovať.
Evakuácia obyvateľov obce sa vykonáva dopravnými prostriedkami, ak to nie je možné alebo účelné,
tak sa evakuuje peši. Obec si naplánuje možnosť použitia všetkých dopravných prostriedkov, ktoré budú
použité pri organizovanej evakuácii, to sa týka autobusov nákladných vozidiel a vozidiel s osobných
s väčšou obsaditeľnosťou.
Ubytovanie evakuovaných osôb z obce v prípade povodne sa rieši podľa rozsahu zaplaveného územia
a tiež podľa možností poskytnúť náhradné ubytovanie v iných častiach obce. V prípade menšieho rozsahu
sú evakuované osoby ubytované u príbuzných, pokiaľ nie je táto možnosť, tak obec zabezpečí dočasné
ubytovanie v rámci obce alebo v spolupráci s inými obcami.
Evakuácia zvierat sa plánuje a vykonáva najmä na záchranu plemenných a cenných zvierat.
Vykonáva sa spravidla až po evakuácií obyvateľstva, pričom sa vykonávajú aj opatrenia na zabránenie
vzniku škôd.

4. Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch vodných
tokov
Názov toku
Potok
Myslavka

Kritické miesto Predpokladané
opatrenia
Potočná
Vyčistenie,
Lomená
prehĺbenie a
Čorgovská
násypy
Okružná
Kostolná
Abovská

Zodpovedá

Potreba
techniky

SVP, správa
Hornádu a
Bodvy

5. Postup zabezpečenia dezinfekcie studní, žúmp, obytných priestorov a odvozu a zneškodňovania
uhynutých zvierat a iných odpadov
Požívanie záplavami znehodnotenej vody na pitie, varenie ako aj na osobnú hygienu je z hľadiska
ochrany zdravia obyvateľstva neprístupné. Na pitie a varenie zásadne používame len vodu, ktorej zdravotná
nezávadnosť je spoľahlivo overená. Veľký význam z hľadiska preventívnych opatrení má osobná ochrana
tela (používame aspoň gumenú obuv, gumené rukavice, prípadne ďalšie ľahko umývateľné ochranné
pomôcky). Dôležitým preventívnym opatrením je dodržiavanie zákazu pitia vody z neznámych prameňov
ako aj zákaz kúpania na miestach kde je zjavný predpoklad znečistenia vody.
Na dezinfekciu studní, žúmp a obytných priestorov obec nemá vytvorené kapacity ani finančné
prostriedky, občania si ich zabezpečujú sami.

Postup pri sanácii vlastných (individuálnych) studní:
Sanáciu je účelné uskutočniť až po stabilizácii vodného režimu v postihnutej oblasti, po vykonaní
vyčistenia okolia studne a po jej stavebno-technickom zabezpečení.
Mechanická očista a dezinfekcia studne sa uskutočňuje vždy za prítomnosti najmenej 3 osôb a to pre
prípad potreby poskytnutia prvej pomoci osobe zostupujúcej do studne.
Základný postup:
Mechanicky očistiť a tlakovou vodou umyť vonkajšie steny studne a tiež aj čerpacie zariadenie od
nánosov bahna a opraviť poklop studne.
Otvoriť studňu a úplne vyčerpať z nej vodu.
Vykonať kontrolu vnútorného ovzdušia studne spustením zapálenej sviečky až na dno studne. V prípade
bezkyslíkatého prostredia sviečka zhasne, v prípade výskytu methanu dôjde k oživeniu intenzity plameňa.
Po dôkladnom mechanickom očistení vnútorných stien studne, čerpacieho zariadenia i dna studne
očistené plochy dôkladne opláchnuť čistou vodou a vodu úplne odčerpať.
Umyť vnútorné steny studne dezinfekčným prostriedkom. Pracovať pritom zásadne v rukaviciach.
Dezinfekčný roztok nechať na umytých stenách pôsobiť podľa návodu.
Po opláchnutí vnútorných stien studne čistou vodou túto vodu znovu odčerpať, odstrániť kalom zanesený
pokryv dna studne a vymeniť ho novým vhodným materiálom (čistý štrk, hrubozrnný piesok). Zároveň
nechať studňu naplniť vodou a ak je voda stále kalná, ďalej pokračovať v jej opakovanom čerpaní až do
vymiznutia zákalu.
Poslednou fázou sanácie studne je uskutočnenie dezinfekcie vody. Vždy treba rešpektovať návod na
použitie. Potrebu celkového množstva prípravku na dezinfekciu vždy vypočítať podľa výšky vody
v studni, pričom potrebnú dávku prípravku rozriediť v kropiacej konvy a roztokom pokropte priamo
hladinu vody, ako aj vnútorný povrch stien studne. Ak je v rodinnom dome zriadený samostatný domáci
vodovodný systém, napojený na vlastnú studňu (s dárlingom a pod.), vodu zo systému úplne vypustiť.
Potom napustiť do neho vodu zo studne s obsahom dezinfekčného prípravku tak, že táto voda pretečie
celým systémom a plynule cez všetky vodovodné kohútiky v dome. Prípravok je potrebné nechať pôsobiť
cca 8 hodín.
Až po vykonaní dezinfekcie je možné odobrať vzorky vody k laboratórnej kontrole.
Upratanie a dezinfekcia domu alebo bytu
-

odstrániť všetko bahno a nečistoty z povrchov mechanickým očistením a dôkladným umytím vodou
- odstrániť akýkoľvek zvlhnutý interiérový materiál – tapety a všetko, čo samo odpadáva (napr.
omietky na stenách)
- nábytok, podlahy, steny, nádoby (riad), dopravné prostriedky dezinfikovať vhodným dezinfekčným
prostriedkom a nechajte pôsobiť podľa návodu.
Dezinfekcia odpadových sifónov a žúmp
Použiť nato určené dezinfekčné prostriedky.
Odstraňovanie živočíšnych odpadov

Živočíšne odpady počas likvidácie následkov povodní je potrebné vždy prísne separovať a likvidovať
v súčinnosti s orgánmi štátnej veterinárnej a potravinovej správy prostredníctvom kafilérnej služby
Záplavových oblastiach nie je prípustné (je zakázané) zakopávanie uhynutých zvierat do zeme
S odpadmi a rozkladajúcimi sa telami živočíchov sa smie manipulovať len pomocou ochranných a
pracovných pomôcok (ochranné pracovné odevy - plastové alebo gumené rukavice, obalové materiály plastové vrecia, potrebné nástroje - vidly, háky a pod.).
6. Prehľad rozvodných sietí a zariadení, ktoré by mohli ohroziť postihnuté osoby, nasadené sily
a prostriedky a majetok obyvateľov
Zariadenie
Kábel vysokého
napätia

Dislokácia
Okružná ulica

Môže ohroziť
Elektrickým
prúdom

Počet osôb
Ktoré sa dostanú
do blízkosti

Poznámka

7. Spôsob zorganizovania predčasného zberu úrody pri určených vodných stavoch
Vzor tabuľky:
Územie (hon)

Plocha

Plodina

Majiteľ

Poznámka

8. Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu byť ohrozené povodňou
Ohrozené ulice
resp. čísla
domov
Potočná
Lomená
Čorgovská
Okružná
Kostolná
Abovská
Staničná

Počty
ohrozených
obyvateľov
250

Evakuovaných
umiestniť do
priestoru
Kultúrny dom

Počty osôb

Poznámka

250

Ohrozenie
z prívalových
dažďov

9. Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky, ich druhy, množstvá a opatrenia na
zamedzenie znečistenia vody.
V obci nie sú uskladnené žiadne nebezpečné látky.
Vzor tabuľky:
Vlastník

Kontakt

Miesto

Nebezpečná
látka

Množstvo

V. Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác

Opatrenia

1. Zoznam dopravných prostriedkov, strojov a zariadení na výkon povodňových záchranných
prác. (Dopravné prostriedky, stroje a zariadenia, ktoré sú určené na výkon povodňových záchranných prác
sa v predvídateľnom rozsahu zabezpečujú vopred dohodou.)
Subjekt
TOKLEX s.r.o.

Meno a priezvisko
Ing. Miroslav Klimek

kontakt
055/6999816
toklex@stonline.sk

Ladislav Bujňák

055/6997483
0905 637976

poznámka
Autožeriavy
UN 053
Nákladné autá skláp.
Nákladné autá -valníky
Cisternové vozidlo

2. Materiálno-technické vybavenie obecného hasičského zboru na výkon povodňových
záchranných prác
Druh techniky
alebo materiálu
Plávajúce čerpadlo

Miesto uloženia

Zodpovedná osoba

Telefónne spojenie

Obecný úrad

Ladislav Tkáč

0903641697

Poznámka

3. Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, žúmp a obytných priestorov
Vzor tabuľky:
Názov látky

Miesto uloženia

Množstvo

Kontaktná osoba

Poznámka

4. Zoznam členov obecného hasičského zboru
Meno a priezvisko
Ladislav Tkáč
Václav Hudák
Vladimír Račko

funkcia
predseda
veliteľ
preventivár

Adresa
Lúčna 6, Valaliky
Kokšov Bakša 151
Kokšov Bakša 169

Telefónne spojenie
0903641697
0908801221
0903647119

Poznámka

VI. Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb a fyzických
osôb – podnikateľov na území obce
Nemáme žiadne objekty nachádzajúce sa v ohrozenom území.
Vzor tabuľky:
Názov
subjektu

Adresa

Zodpovedná Číslo
osoba
telefónu

VII. Pomocná dokumentácia

E-mail

Zoznam osôb
zodp. za
vykonávanie
opatrení na
ochranu pred
povodňami

Poznámka

1 Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečovaním a riadením ochrany pred povodňami
Zákony:
1. Zákon NR SR č. 7/2010 Z.z. z 2.decembra 2009 o ochrane pred povodňami,
2. Zákon NR SR č. 42/1994 Z.Z. z 27. januára 1994 o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov,
3. Zákon NR SR č. 387/2002 Z. z. z 21. júna 2002 o riadení štátu v krízových situáciách mimo času
vojny a vojnového stavu,
4. Zákon NR SR č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.
Vyhlášky:
1. Vyhláška MŽP SR č. 259/2005 Z. z. z 23.mája 2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie,
2. Vyhláška MŽP SR č. 204/2010 Z. z. z 28. apríla 2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o vykonávaní predpovednej povodňovej služby,
3. Vyhláška MŽP SR č. 251/2010 Z. z. zo 17. mája 2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce
a povodňových škôd,
4. Vyhláška MŽP SR č. 252/2010 Z. z. zo 17. mája 2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich
následkoch a vykonaných opatreniach,
5. Vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z. z. z 28. mája 2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu
povodňových plánov a postup ich schvaľovania,
6. Vyhláška MŽP SR č. 313/2010 Z. z. z 22. júna 2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o predbežnom hodnotení povodňového rizika a o jeho prehodnocovaní a aktualizovaní,
7. Vyhláška MV SR č. 75/1995 Z. z. z 13. apríla 1995 o zabezpečovaní evakuácie v znení neskorších
predpisov,
8. Vyhláška MV SR č. 303/1996 Z. z. zo 14. októbra 1996 na zabezpečovanie prípravy na civilnú
ochranu v znení neskorších predpisov,
9. Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z. z. z 23. mája 2006, o podrobnostiach na zabezpečenie
technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany,
10. Vyhláška MV SR č. 523/2006 Z. z. zo 14. augusta 2006, o podrobnostiach na zabezpečenie
záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany,
11. Vyhláška MV SR č. 599/2006 Z. z. z 12. októbra 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu,
12. Vyhláška MV SR č. 612/2008 Z. z. z 10. decembra 2008 o podrobnostiach poskytovania
zobrazovania informácií volajúcej stanice a poskytovania lokalizačných údajov koordinačnému
stredisku alebo operačnému stredisku integrovaného záchranného systému.

Vzory príkazov a dokumentov, ktoré budú potrebné pri riadení a zabezpečovaní
ochrany pred povodňami
-

Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity

-

Príkaz na vyžiadanie osobnej pomoci

-

Príkaz na poskytnutie vecného plnenia

-

Priebežná správa o povodňovej situácii v obci

-

Súhrnná správa o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach v obci + tabuľky
k výdavkom a škodám

VIII. Prílohy
Obsahom prílohy povodňového plánu záchranných prác obce sú tabuľky, konkrétne prehľady, schémy,
zoznamy, databázy, ktoré sú potrebné na doplnenie textovej časti a grafickej časti povodňového plánu
záchranných prác napr:
-

zápisy z protipovodňových prehliadok
prehľady nezamestnaných osôb využiteľných na pomocné práce pri odstraňovaní následkov
povodní
prehľad živnostníkov a pod.

B. Grafická časť
Grafická časť predpokladaných povodňových záchranných prác v obci sa vypracováva na mapách
v mierkach 1:1440, 1:2880, alebo podľa konkrétnych podmienok a možností alebo v digitálnej forme
v geografickom informačnom systéme.
Grafická časť obsahuje najmä nasledujúce údaje:
-

predpokladaný rozsah zaplavenia územia zobrazený podľa súradníc záplavových čiar prevzatých
z príslušnej mapy povodňového ohrozenia
domy, objekty, časti obcí, miest, ktoré môžu byť zaplavené a bude potrebné z nich vykonať
evakuáciu
evakuačné trasy
objekty určené na núdzové ubytovanie
priestory na umiestnenie zvierat a materiálu
priestory sústredenia mechanizmov určených na povodňové záchranné práce
lokality, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky
poloha vodomerných a vodočetných staníc na vodných tokoch
vyznačenie kritických miest križovania vodných tokov s prístupovými komunikáciami do obcí,
k priemyselným a poľnohospodárskym areálom v katastrálnom území obce

O b e c ……………….
Príkaz starostu obce č. …
na poskytnutie vecného plnenia
pre zvládnutie úloh počas povodňovej situácie

Na základe § 26 ods. 3 písm. b) odst. 6 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
ukladám vecné plnenie
......................................................................................................
Vecné plnenie sa týka poskytnutia : .............................................................................................
......................................................................................................................, za účelom vykonávania
povodňových záchranných prác.
Predmet vecného plnenia dopravte : ....................................................... dňa ..........................
o ............. hod. Príchod hláste u p. .................................... .
Predmet vecného plnenia , ktorý poskytnete, Vám bude bezprostredne po zániku dôvodov vrátený
Za spotrebovaný predmet vecného plnenia Vám bude poskytnutá náhrada v zmysle § 128 Občianskeho
zákonníka.
Za škodu spôsobenú na predmete vecného plnenia Vám bude poskytnutý iný vecný prostriedok
rovnakého druhu alebo náhrada v peniazoch v zmysle §§ 420 a 420a Občianskeho zákonníka.
Neposkytnutie vecného plnenia bude považované v zmysle § 47 ods. 2 písm. h) za priestupok na
úseku ochrany před povodňami, ktorý bude riešený udelením pokuty až do výšky 1.700 €.
V ............................. dňa ...................................
----------------------------------starosta obce

O b e c ……………..

Príkaz starostu obce č. …
na vyžiadanie osobnej pomoci
pre zvládnutie úloh počas povodňovej situácie
Na základe § 26 ods. 3 písm. b) odst. 5 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
povolávam na plnenie osobných úkonov
.....................................................................................
K plneniu úloh pri ochrane pred povodňami ako aj k vykonávaniu záchranných povodňových prác sa
dostavte : ………………….............................................................. dňa ..................... o ............. hod.
Príchod nahláste p. ..................................... .
Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno v potrebnom rozsahu na plnenie
povinností súvisiacich so zabezpečovaním ochrany pred povodňami podľa pracovnoprávneho predpisu.
Neposkytnutie osobnej pomoci bude považované v zmysle § 47 ods. 2 písm. h) za priestupok na
úseku ochrany před povodňami, ktorý bude riešený udelením pokuty až do výšky 1.700 €.

V ............................ dňa ....................
----------------------------------------starosta obce

Obec .....................................
Súhrnná správa o priebehu povodní , ich následkoch a vykonaných opatreniach
v obci
od ....... hod. .......... 2010 do ......... hod. ............ 2010
A. Textová časť :
Priebeh povodne – povodňové javy

Vykonané opatrenia na ochranu pred povodňami :
-

odčerpávanie vody zo zatopených domov, pivníc, studní a iných objektov,
odstraňovanie naplavenín,
odstraňovanie prekážok, ktoré bránia plynulému odtoku vody
plnenie vriec s pieskom na zabezpečenie objektov proti prieniku vody,
uvoľňovanie zahataných odvodňovacích priekop, priepustov a kanalizácie,

Problémy a nedostatky zistené počas vykonávania opatrení na ochranu pred
povodňami

Úrazy alebo havárie v súvislosti s povodňovou situáciou

Návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri ochrane pred povodňami

B. Tabuľková časť
Povodňové aktivity – priebeh vyhlasovania odvolávania
Stupeň PA

Obec

Vyhlásený

Odvolaný

I.
II.
III.
Vyhlásenie a odvolanie mimoriadnej situácie
Mimoriadna situácia
Územie
dňa

vyhlásená
hod.

kým

odvolaná
dňa

hod.

Obec ....................................

Prehľad pracovných síl počas povodne na území obce ............... v čase od ........
hod. ............... do ................. hod. ...............
Pracovné sily

Počet

Fyzické osoby
Zamestnanco orgánov ochrany pred povodňami
Členovia povodňovej komisie
Čelnovia krízového štábu
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru
Príslušníci ostatných hasičských jednotiek
Príslušníci policajného zboru
Príslušníci ostatných zložiek integrovaného záchranného systému
Príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky
Zamestnanci iných subjektov vykonávajúcich povodňové záchranné práce
Iné pracovné sily
Spolu

Stroje a zariadenia použité pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňami na
území obce ............... v čase od ........ hod. ............... do ................. hod. ...............
Druhy strojov a zariadení
Osobné auto
Traktor s prívesom
HON
UDS
Hasičské vozidla
CAS
Kráčajúce rýpadlo
Čerpadlo
Nákladné auto
Fekál

Počet

Materiál použitý pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňami na území obce
............... v čase od ........ hod. ............... do ................. hod. ...............
Druh materiálu

Merná
jednotka

Množstvo

Piesok
Kameň záhozový
Štrkodrva
Vrecia
Spotrebované PHM
Dezinfekčné prostriedky

Rozsah zaplaveného územia obce ............... v čase od ........ hod. ...............
do ................. hod. ...............
Druh plochy
Intravilán
Poľnohospodárska pôda
Lesná pôda
Celkom

Rozsah (ha)

Lokalita

Následky spôsobené povodňou na území obce ............... v čase od ........ hod. ...............
do ................. hod. ...............
Následky spôsobené povodňou
Postihnutí obyvatelia

celkom
Z toho Osoby bez
celkom
prístrešia
z toho detí
evakuované osoby
zachránené osoby
zranené osoby
usmrtené osoby
nezvestné osoby
Zaplavené bytové budovy
celkom
z toho bytové domy
rodinné domy
ostatné budovy na bývanie
Zaplavené nebytové budovy
celkom
z toho priemyselné budovy, sklady, nádrže, silá
poľnohospod.budovy a sklady, stajne a maštale
kultúrne pamiatky, ktoré nie sú bytov.budovami
nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia
ostatné nebytové budovy

Počet alebo
dĺžka

Poškodené inžinierske stavby
celkom
z toho železničné, lanové a iné dráhy
diaľnice a rýchlostné komunikácie (m)
cesty I. triedy (m)
cesty II.triedy a cesty III.triedy (m)
miestne a účelové komunikácie (m)
lesná dopravná sieť (m)
chodníky (m)
mosty
diaľkové ropovody a plynovody
miestne rozvody plynu
diaľkové a miestne rozvody vody
diaľkové a miestne rozvody pary
vodné zdroje a úpravne vody
kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
diaľkové a miestne rozvody elektriny
lesné sklady
ostatné inžinierske stavby
Evakuované hospodárske zvieratá
Evakuovaná hydina a drobné zvieratá
Uhynuté hospodárske zvieratá
Uhynutá hydina a drobné zvieratá
Hmotnosť evakuovaného materiálu (t)
Zaplavené dopravné prostriedky
Odplavené drevo

predseda PKO

Príloha k súhrnnej správe č. 1b

Výdavky na povodňové záchranné práce vykonané na území obce ................... počas
povodne od........ hod. ............... do ................. hod. ...............
Názov subjektu

Bežné výdavky
600

Kapitálové výdavky
700

v eur
Výdavky spolu
600 + 700

Obec ...............................

Spolu

Príloha k súhrnnej správe č. 3a

Žiadosti o peňažné náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho
práva na území obce ...................
počas povodne od........ hod. ............... do ................. hod. ...............
Dátum
predloženia

Názov a adresa subjektu

Dôvod
uplatnenia
nároku

Výška
uplatnenej
náhrady

Priznaná
výška
náhrady

v eur
Dátum
rozhodnutia

Príloha k súhrnnej správe č. 3b

Žiadosti o peňažné náhrady za splnenú osobnú pomoc na území obce ...................
počas povodne od........ hod. ............... do ................. hod. ...............
Dátum
predloženia

Meno a adresa osoby

Druh osobnej
pomoci

Výška
uplatnenej
náhrady

v eur
Priznaná
Dátum
výška
rozhodnutia
náhrady

Spolu

Príloha k súhrnnej správe č. 3c

Žiadosti o peňažné náhrady za škodu na majetku v priamej súvislosti s vykonávaním
povodňových záchranných prác na území obce ...................
počas povodne od........ hod. ............... do ................. hod. ...............
Dátum
predloženia

Názov a adresa subjektu

Dôvod
uplatnenia
nároku

Výška
uplatnenej
náhrady

Priznaná
výška
náhrady

v eur
Dátum
rozhodnutia

Spolu
Príloha k súhrnnej správe č. 3d

Žiadosti o peňažné náhrady za poskytnutý vecný prostriedok
na území obce ...................
počas povodne od........ hod. ............... do ................. hod. ...............
Dátum
predloženia

Názov a adresa subjektu

Druh osobnej
pomoci

Výška
uplatnenej
náhrady

v eur
Priznaná
Dátum
výška
rozhodnutia
náhrady

Príloha k súhrnnej správe č. 4

Peňažné náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva, za
splnenú osobnú pomoc, škodu na majetku v priamej súvislosti s vykonávaním
povodňových záchranných prác a za poskytnutý vecný prostriedok
na území obce ...................
počas povodne od........ hod. ............... do ................. hod. ...............
Druh peňažnej náhrady

v eur
Výška peňažných náhrad spolu
Podané
Nerozhodnuté
Právoplatne
rozhodnuté

Za splnenú osobnú pomoc
Za obmedzenie vlastníckeho práva alebo
užívacieho práva spolu
Za škodu na majetku spôsobenej v priamej
súvislosti s vykonávaním povodňových
záchranných prác spolu
Za poskytnutie vecného prostriedku spolu
Spolu
Príloha k súhrnnej správe č. 5

Evidencia písomných oznámení o vzniku a výške povodňovej škody na území
obce ...................
počas povodne od........ hod. ............... do ................. hod. ...............
v eur
Druh majetku
Poškodený
Meno alebo názov

Adresa

Hnuteľný
majetok

stavby

pozemky

Odhadnutá
výška
povodňovej
škody

Spolu
Príloha k súhrnnej správe č. 7

Prehľad oznámených povodňových škôd na majetku na území obce ...................
počas povodne od........ hod. ............... do ................. hod. ...............
v eur
Subjekt
hnuteľnom
majetku

Škody na
stavbách

pozemkoch

Fyzické osoby
PO a podnikatelia
Obec
Spolu

Obec .....................................

Spolu

Priebežná správa o povodňovej situácii v obci
k 6,00 (18,00) hod. dňa ..............................
1 . Textová časť :
A. Opis aktuálnej situácie (priebeh povodne – povodňové javy) :

B. Prehľad vykonaných opatrení na ochranu pred povodňami :
-

odčerpávanie vody zo zatopených domov, pivníc, studní a iných objektov,
odstraňovanie naplavenín,
odstraňovanie prekážok, ktoré bránia plynulému odtoku vody
plnenie vriec s pieskom na zabezpečenie objektov proti prieniku vody,
uvoľňovanie zahataných odvodňovacích priekop, priepustov a kanalizácie,

C. Problémy a nedostatky zistené počas vykonávania opatrení na ochranu pred
povodňami a opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov :

D. Požiadavky na riešenie aktuálnej povodňovej situácie a návrh opatrení :
(na vyššie stupne riadenia ochrany pred povodňami)

E. Úrazy alebo havárie v súvislosti s povodňovou situáciou :

B. Tabuľková časť
Povodňové aktivity – priebeh vyhlasovania odvolávania
Stupeň PA

Obec

Vyhlásený

Odvolaný

I.
II.
III.
Vyhlásenie a odvolanie mimoriadnej situácie
Mimoriadna situácia
Územie
dňa

vyhlásená
hod.

kým

odvolaná
dňa

hod.

Obec ....................................

Prehľad pracovných síl počas povodne na území obce k 6,00 (18,00) hod.
dňa ............................
Pracovné sily

Počet

Fyzické osoby
Zamestnanco orgánov ochrany pred povodňami
Členovia povodňovej komisie
Čelnovia krízového štábu
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru
Príslušníci ostatných hasičských jednotiek
Príslušníci policajného zboru
Príslušníci ostatných zložiek integrovaného záchranného systému
Príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky
Zamestnanci iných subjektov vykonávajúcich povodňové záchranné práce
Iné pracovné sily
Spolu

Stroje a zariadenia použité pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňami na
území obce k 6,00 (18,00) hod. dňa ............................
Druhy strojov a zariadení
Osobné auto
Traktor s prívesom
HON
UDS
Hasičské vozidla
CAS
Kráčajúce rýpadlo
Čerpadlo
Nákladné auto
Fekál

Počet

Druhy strojov a zariadení

Počet

Materiál použitý pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňami na území obce
k 6,00 (18,00) hod. dňa ............................
Druh materiálu

Merná
jednotka

Množstvo

Piesok
Kameň záhozový
Štrkodrva
Vrecia
Spotrebované PHM
Dezinfekčné prostriedky

Rozsah zaplaveného územia obce k 6,00 (18,00) hod. dňa ............................
Druh plochy
Intravilán
Poľnohospodárska pôda
Lesná pôda
Celkom

Rozsah (ha)

Následky spôsobené
dňa ............................

povodňou

Lokalita

na

území

obce

k 6,00

(18,00)

hod.

Následky spôsobené povodňou

Počet alebo
dĺžka

Postihnutí obyvatelia
Z toho

Zaplavené bytové budovy
z toho

Zaplavené nebytové budovy
z toho

Poškodené inžinierske stavby
z toho

Celkom
Osoby bez
Celkom
prístrešia
z toho detí
evakuované osoby
zachránené osoby
zranené osoby
usmrtené osoby
nezvestné osoby
celkom
bytové domy
rodinné domy
ostatné budovy na bývanie
celkom
priemyselné budovy, sklady, nádrže, silá
poľnohospod.budovy a sklady, stajne a maštale
kultúrne pamiatky, ktoré nie sú bytov.budovami
nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia
ostatné nebytové budovy
celkom
železničné, lanové a iné dráhy
diaľnice a rýchlostné komunikácie (m)
cesty I. triedy (m)
cesty II.triedy a cesty III.triedy (m)
miestne a účelové komunikácie (m)
lesná dopravná sieť (m)
chodníky (m)
mosty
diaľkové ropovody a plynovody
miestne rozvody plynu
diaľkové a miestne rozvody vody
diaľkové a miestne rozvody pary
vodné zdroje a úpravne vody
kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
diaľkové a miestne rozvody elektriny
lesné sklady
ostatné inžinierske stavby

Evakuované hospodárske zvieratá
Evakuovaná hydina a drobné zvieratá
Uhynuté hospodárske zvieratá
Uhynutá hydina a drobné zvieratá
Hmotnosť evakuovaného materiálu (t)
Zaplavené dopravné prostriedky
Odplavené drevo
Spracoval :

Obec ..........................................

Starosta obce .................................... v zmysle § 26 ods. 3 písm. b) odst.
1 a § 11 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, na základe
vlastného podnetu

vyhlasuje
II. stupeň povodňovej aktivity

na vodnom toku .........................
pre územie obce .......................
dátum:

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

čas:

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

Odôvodnenie:
Hladina vody v koryte dosiahla úroveň brehovej čiary a má stúpajúcu
tendenciu.

starosta obce

Kontaktné údaje: tel.:

fax:

email:

Obec ..........................................

Starosta obce .................................... v zmysle § 26 ods. 3 písm. b) odst.
1 a § 11 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, na základe
vlastného podnetu

vyhlasuje
III. stupeň povodňovej aktivity
na vodnom toku .........................
pre územie obce .......................
dátum:

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

čas:

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

Odôvodnenie:
Prišlo k vybreženiu vody z koryta toku a zaplaveniu územia obce. V dôsledku
prívalových dažďov prišlo k zaplaveniu územia obce.

starosta obce

Kontaktné údaje: tel.:

fax:

email:

Obec ..........................................

Starosta obce .................................... v zmysle § 26 ods. 3 písm. b) odst.
1 a § 11 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, na základe
vlastného podnetu

odvoláva
III. stupeň povodňovej aktivity
na vodnom toku .........................
pre územie obce .......................
dátum:

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

čas:

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

Odôvodnenie:
Pominuli dôvody, na základe ktorých sa vyhlásil III. stupeň povodňovej
aktivity a vykonali sa nevyhnutné technické opatrenia na zamedzenie vzniku
ďalších povodňových škôd

starosta obce

Kontaktné údaje: tel.:

fax:

email:

Obec ..........................................

Starosta obce .................................... v zmysle § 26 ods. 3 písm. b) odst.
1 a § 11 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, na základe
vlastného podnetu

odvoláva
II. stupeň povodňovej aktivity

na vodnom toku .........................
pre územie obce .......................
dátum:

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

čas:

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

Odôvodnenie:
Pominuli dôvody, na základe ktorých sa vyhlásil II. stupeň povodňovej aktivity
a vykonali sa nevyhnutné technické opatrenia na zamedzenie vzniku ďalších
povodňových škôd

starosta obce
Kontaktné údaje: tel.:

fax:

email:

Obec ..........................................

Starosta obce .................................... v zmysle § 26 ods. 3 písm. b) odst.
1 a § 11 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, na základe
vlastného podnetu

odvoláva
III. stupeň povodňovej aktivity a
II. stupeň povodňovej aktivity
na vodnom toku .........................
pre územie obce .......................
dátum:

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

čas:

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

Odôvodnenie:
Pominuli dôvody, na základe ktorých sa vyhlásil III. a II. stupeň povodňovej
aktivity a vykonali sa nevyhnutné technické opatrenia na zamedzenie vzniku
ďalších povodňových škôd

starosta obce

Kontaktné údaje: tel.:

fax:

email:

