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POVODŇOVÝ PLÁN ZÁCHRANNÝCH PRÁC OBCE
Ochtiná

Tento Povodňový plán obce Ochtiná je vypracovaný v súlade § 10 a 26 zákona NR-SR č.
7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a v súlade s ustanoveniami § 2 vyhlášky č. 261/2010
Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva vnútra SR z 28. mája 2010, uverejneného
v zbierke zákonov SR v čiastke 104/2010 s platnosťou od
10.06.2010,účinnosťou od
15.06.2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich
schvaľovania, podľa prílohy č.4 tejto vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu
povodňového plánu záchranných prác obce.

Tento plán obsahuje:
A. Textová časť
Textová časť povodňového plánu záchranných prác obce obsahuje

I. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových
záchranných prác
§1
Úvodné ustanovenia
Tento povodňový plán obce ustanovuje :
a) opatrenia na ochranu pred povodňami a povinnosti pri hodnotení a manažmente
povodňových rizík s cieľom znížiť nepriaznivé dôsledky povodní na ľudské zdravie, životné
prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť,
b) plánovanie, organizáciu a riadenie ochrany pred povodňami,
c) povinnosti a práva obce,
d) povinnosti a práva právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a fyzických osôb (ďalej
len "osoba") pri ochrane pred povodňami,
e) zodpovednosť za porušenie povinností uložených zákonom NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane
pred povodňami.
§2
1. Povodňou je dočasné zaplavenie územia, ktoré zvyčajne nie je zaliate vodou. Povodeň
vzniká, keď
a) sa prechodne výrazne zvýši hladina vodného toku a bezprostredne hrozí vyliatie vody
z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku už vylieva,
b) je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok alebo topenia snehu do
recipientu a dochádza k zaplaveniu územia vnútornými vodami,
c) hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku vylieva v
dôsledku chodu ľadov, vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy alebo vytvorenia iných
prekážok v koryte vodného toku, na mostoch, priepustoch alebo na zaplavovanom území,

d) sa zaplavuje územie následkom intenzívnych zrážok alebo hromadenia sa vody z
topiaceho sa snehu.
2. Nebezpečenstvo povodne je situácia charakterizovaná
a) možnosťou výskytu extrémnych zrážok, náhleho topenia snehu alebo rýchleho stúpania
hladín vo vodných tokoch,
b) dlhotrvajúcimi výdatnými atmosférickými zrážkami a následným zvýšeným odtokom vody,
c) zvýšeným odtokom vody z topiaceho sa snehu,
d) rýchlym stúpaním hladiny vody alebo prietoku vo vodnom toku, pri ktorom sa očakáva
dosiahnutie stupňov povodňovej aktivity,
e) vznikaním prekážky, ktorá obmedzuje plynulé prúdenie vody v koryte vodného toku, na
moste, priepuste alebo na povodňou zaplavovanom území,
f) nebezpečným chodom ľadov s potenciálnou možnosťou vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej
zápchy.
3. Povodňová situácia je stav, keď hrozí nebezpečenstvo povodne alebo povodeň už vznikla.
4. Povodňové riziko je kombinácia pravdepodobnosti výskytu povodne a jej potenciálnych
nepriaznivých dôsledkov na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a na
hospodársku činnosť.
5. Povodňou ohrozeným územím je spravidla
a) územie pri vodnom toku na úseku, v ktorom sa očakáva alebo už nastalo výrazné
zvýšenie vodnej hladiny,
b) územie, na ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok alebo
z topenia snehu do recipientu,
c) územie, ktoré je zaplavované z dôvodu extrémnej zrážkovej činnosti alebo zvýšeného
odtoku vody z topiaceho sa snehu.
6. Povodňová škoda je škoda, ktorú spôsobila povodeň
a) obci a osobe
1. na majetku v ich vlastníctve, správe alebo užívaní počas III. stupňa povodňovej
aktivity,
2. na stavbe na chránenom území počas II. stupňa povodňovej aktivity, ak škodu
zapríčinilo zaplavenie chráneného územia v dôsledku vystúpenia hladiny podzemnej
vody nad povrch terénu spôsobené dlhotrvajúcim vysokým vodným stavom vo vodnom
toku.
7. Povodňová škoda na stavbe sa na účely podľa tohto povodňového plánu obce uznáva, len
ak má stavba v čase výskytu povodne právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné
povolenie alebo bola ohlásená stavebnému úradu podľa stavebných predpisov.
§3
1. Ochrana pred povodňami sú činnosti, ktoré sú zamerané na zníženie povodňového
rizika na povodňami ohrozovanom území, na predchádzanie záplavám spôsobovanými
povodňami a na zmierňovanie nepriaznivých následkov povodní na ľudské zdravie,
životné prostredie, kultúrne dedičstvo a na hospodársku činnosť.
2. Ochranu pred povodňami vykonávajú :
a) orgány ochrany pred povodňami (ministerstvo, krajské a obvodné úrady životného
prostredia),
b) ostatné orgány štátnej správy,
c) orgány územnej samosprávy,
d) povodňové komisie,

e) správca vodohospodársky významných vodných tokov a správcovia drobných vodných
tokov,
f) vlastníci, správcovia a užívatelia pozemkov, stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré sú
umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území,
g) iné osoby.
3. Ochranu pred povodňami riadi a zabezpečuje aj obec.
4. Každý je povinný vykonať opatrenia umožňujúce plynulý a neškodný odtok vody na
pozemkoch, stavbách, objektoch a zariadeniach, ktoré má vo vlastníctve, v správe alebo
v užívaní.
5. Každý, kto zistí nebezpečenstvo povodne alebo povodeň, je povinný to ihneď ohlásiť
orgánu ochrany pred povodňami, povodňou ohrozenej obci, správcovi vodohospodársky
významných vodných tokov alebo správcovi drobného vodného toku.
6. Ak nemožno nebezpečenstvo povodne alebo povodeň ohlásiť subjektom, ktoré sú
uvedené v odseku 5, nebezpečenstvo povodne alebo povodeň sa ohlasuje na linky
tiesňového volania integrovaného záchranného systému, Hasičského a záchranného
zboru alebo Policajného zboru.
7. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému, operačné stredisko
Hasičského a záchranného zboru alebo Policajný zbor sú povinné informáciu o
povodňovej situácii bezodkladne oznámiť orgánu ochrany pred povodňami, povodňou
ohrozenej obci, správcovi vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcovi
drobného vodného toku.
§4
Opatrenia
1. Opatrenia na ochranu pred povodňami sa vykonávajú preventívne, v čase
nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni.
2. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami sú:
a) opatrenia, ktoré chránia územie pred zaplavením vodou z vodného toku, ako je
úprava vodných tokov, výstavba, údržba, oprava a rekonštrukcia ochranných hrádzí
alebo protipovodňových línií pozdĺž vodných tokov,
b) opatrenia, ktoré zabezpečujú prietokovú kapacitu koryta vodného toku, ako je
odstraňovanie nánosov z koryta vodného toku a porastov na brehu vodného toku; breh
je postranné obmedzenie koryta vodného toku od jeho dna po brehovú čiaru,
c) vypracúvanie a aktualizácie povodňových plánov,
d) vykonávanie predpovednej povodňovej služby,
e) vykonávanie povodňových prehliadok,
f) iné preventívne opatrenia na zníženie povodňového rizika.
3. Opatrenia v čase povodňovej situácie sú:
a) plnenie úloh predpovednej povodňovej služby,
b) vykonávanie hlásnej povodňovej služby a varovanie obyvateľstva,
c) zriaďovanie a vykonávanie hliadkovej služby,
d) vykonávanie povodňových záchranných prác,
e) plnenie úloh a opatrení počas mimoriadnej situácie na povodňou ohrozenom alebo
zasiahnutom území,
f) vypracúvanie priebežných správ o povodňovej situácii,
g) zabezpečovanie evidenčných prác a dokumentačných prác, ktorými sa zaznamenáva
priebeh povodne,
h) iné opatrenia na zníženie nepriaznivých dôsledkov povodne na ľudské zdravie,
životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť.
4. Opatrenia po povodni sú:
a) obnovenie základných podmienok pre život ľudí, pre hospodársku činnosť na povodňou
zaplavenom území a opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa osobitného predpisu

(§12, zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejné ho zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov),
b) zabezpečovanie dokumentačných prác, ktorými sa zaznamenávajú následky povodne,
c) zistenie, vyhodnotenie, verifikácia a odstránenie povodňových škôd,
d) analyzovanie príčin a priebehu povodne,
e) vypracovanie súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných
opatreniach,
f) rozbor účinnosti preventívnych opatrení a opatrení, ktoré sa vykonávajú v čase
povodňovej situácie, a návrhy na zvýšenie ich efektívnosti v budúcnosti,
g) iné opatrenia na odstránenie nepriaznivých dôsledkov povodne a na poučenie z jej
priebehu.
§5
Povodňová prehliadka
1. Povodňovou prehliadkou sa zisťujú nedostatky na vodných tokoch, stavbách, objektoch a
zariadeniach, ktoré sú umiestnené na vodných tokoch, v inundačných územiach alebo
v územiach ohraničených záplavovou čiarou povodne so strednou pravdepodobnosťou
výskytu, ktoré by mohli spôsobiť alebo zvýšiť povodňové riziko.
2. Povodňovú prehliadku vykonáva krajský úrad životného prostredia alebo obvodný úrad
životného prostredia v súčinnosti so správcom vodohospodársky významných vodných
tokov alebo správcom drobného vodného toku, obcou a vlastníkmi, správcami a užívateľmi
stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré sú umiestnené na vodnom toku, križujú vodný tok
alebo sú v inundačnom území.
§6
Predpovedná povodňová služba
1. Predpovedná povodňová služba poskytuje informácie o meteorologickej situácii a o
hydrologickej situácii, nebezpečenstve povodne, vzniku povodne a o ďalšom možnom vývoji
meteorologických podmienok a hydrologických podmienok, ktoré ovplyvňujú priebeh
povodne.
Predpovednú povodňovú službu vykonáva ústav.
2. Ústav je povinný bezodkladne informovať o vzniku povodňovej situácie orgány ochrany pred
povodňami, správcu vodohospodársky významných vodných tokov, zložky Hasičského a
záchranného zboru a obvodný úrad.
§7
Hlásna povodňová služba a varovanie obyvateľstva
1. Hlásna povodňová služba prijíma a poskytuje informácie súvisiace s možným vznikom
povodňovej situácie alebo so vznikom mimoriadnej udalosti, na základe ktorých sa
s využitím informačného systému Civilnej ochrany a krízového riadenia ďalej „CO a KR “
( § 3 ods. 12 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p. ) zabezpečí
včasné varovanie obyvateľstva, vyrozumenie orgánov ochrany pred povodňami, orgánov
štátnej správy, zložiek Hasičského a záchranného zboru a obcí na povodňou ohrozenom
území.
2. Hlásnu povodňovú službu zabezpečuje:
a) ministerstvo vnútra, obvodné úrady v sídlach krajov, obvodné úrady a obce,
b) ministerstvo prostredníctvom ústavu a správcu vodohospodársky významných vodných
tokov,
c) krajské úrady životného prostredia a obvodné úrady životného prostredia,
d) predpovedná povodňová služba.

3. Varovanie obyvateľstva na povodňou ohrozenom území vykonáva varovacie
a vyrozumievacie centrum CO a KR alebo obec podľa osobitného predpisu (§ 3a a § 15
ods. 1 písm. f) zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p. ).
§8
Hliadková služba
1. Hliadková služba sleduje vývoj povodňovej situácie a zisťuje údaje potrebné na výkon
hlásnej povodňovej služby, varovania obyvateľstva a na riadenie a koordináciu vykonávania
povodňových záchranných prác.
2. Obec zriaďuje a vykonáva hliadkovú službu od vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity.
§9
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 (§ 13 ods. 1 písm. g), § 14 ods. 1 písm. h) a § 15 ods. 1 písm. c)
zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p. ). 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.
3. Povodňovými záchrannými prácami okrem povodňových záchranných prác podľa odseku 1
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 oblasti, 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 zneškodňovanie uhynutých
zvierat a iných odpadov,
h) zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami,
i) odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev a z
komunikácií,
j) zabezpečovanie 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 (§ 13 ods. 1 písm. g) a § 14 ods. 1 písm. h) zákona č.
42/1194Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n.p.) 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.
§ 10
Riadenie a zabezpečovanie ochrany pred povodňami

1. Orgánmi ochrany pred povodňami sú:
a) ministerstvo,
b) krajské úrady životného prostredia,
c) obvodné úrady životného prostredia.
2. Ochranu pred povodňami riadia a zabezpečujú aj obce.
3. Vláda, orgány ochrany pred povodňami a obce zriaďujú povodňové komisie ako svoj
poradný a výkonný orgán. Povodňové komisie sú:
a) ústredná povodňová komisia,
b) krajská povodňová komisia,
c) obvodná povodňová komisia,
d) povodňové komisie obcí.
§ 11
Úlohy obce pri ochrane pred povodňami
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. 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,
6. vypracúva povodňový plán záchranných prác obce, ktorého súčasťou sú povodňové
plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov podľa piateho
bodu,
7. 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,

8. zabezpečuje v rámci možností pracovné sily a vecné prostriedky na ochranu pred
povodňami, vyhotovuje súpis vecných prostriedkov, zabezpečuje ich riadne uskladnenie
a udržiavanie,
9. 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,
10. 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 (§ 24 zákona č. 42/1994 Z.z. o
civilnej ochrane
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, a vypĺňajú tabuľky podľa prílohy č.2 Vyhlášky MŽP-SR č.
252/2010 Z.z.
Priebežná správa sa vyhotovuje počas
a) II. stupňa povodňovej aktivity so stavom k 06.00 hodine a obsahuje informácie o
povodňovej situácii a vykonaných opatreniach počas ostatných 24 hodín,
b) III. stupňa povodňovej aktivity alebo mimoriadnej situácie denne so stavom k 06.00
hodine a k 18.00 hodine podľa osobitného predpisu ( § 7 ods. 3 vyhlášky Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a
prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení zákona č. 442/2007 Z.
z ) a obsahuje informácie o povodňovej situácii a vykonaných opatreniach počas

ostatných 12 hodín,
Priebežnú správu predkladá elektronickou poštou, faxom alebo osobne obec do 07.00
hodiny a do 19.00 hodiny počas
1. III. stupňa povodňovej aktivity obvodnému úradu a obvodnému úradu
životného prostredia,
2. mimoriadnej situácie obvodnému úradu,
Ak to povodňová situácia vyžaduje, priebežné správy sa predkladajú podľa požiadaviek
orgánov ochrany pred povodňami alebo ministerstva vnútra aj v iných termínoch.

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,
podľa §-2 vyhlášky MŽP-SR č.252/2010 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní,
ich následkoch a vykonaných opatreniach a ktorú predkladá obvodnému úradu životného
prostredia v Rožňave
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 územno-plánovacej 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,
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,
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 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 dobrovoľného hasičského zboru
potrebnými

prostriedkami a výstrojom na výkon povodňových záchranných prác podľa osobitného
predpisu
( § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pre požiarmi),
c) poskytuje obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej
povodňou podľa osobitného predpisu ( § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení),
d) určuje rozsah inundačného územia a dokumentáciu určeného inundačného územia
odovzdáva
orgánom územného plánovania.

II. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu
pred povodňami, vrátane adries, čísiel telefónu, e -mailových adries a čísiel
faxu

1
OBECNÁ POVODŇOVÁ KOMISIA
Zoznam členov obecnej povodňovej komisie a jej technického štábu
P.č
.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Priezvisko a meno
funkcia
Marián Kapusta
predseda PK
Marián Nemčko
podpredseda PK
Alena Kapustová
tajomníčka OPK
Ľubomír Vilim
ved.tech.štábu
Jaroslav Kováč
člen. komisie
Jozef Puškáš
člen komisie

zamestnani
e
starosta
obce
zást.starostu

bydlisko

Číslo telefónu

Ochtiná 25

0905 576 994

Ochtiná 96

0902 896 472

samostatná
odborná
referentka
Obce
JPP
Rožňava
živnostník

Ochtiná 211

0911 966 270

Ochtiná 194

0949 737 820

Ochtiná 228

0902 111 986

VSE
Rožňava

Ochtiná 190

0905 900 756

P.č
.
1.

Priezvisko a
meno
Ľubomír Vilim

2.
3.

Zoznam členov technického štábu
funkcia
bydlisko
Číslo telefónu
Ochtiná 194

0949 737 820

Marek Nemčko

ved
.tech.štábu
zástupca

Ochtiná 129

0910 137 675

Peter Bubenčík

člen

Ochtiná 93

0904 296 846

2
KRÍZOVÝ ŠTÁB OBCE
Zoznam členov krízového štábu obce Ochtiná
P.č
Priezvisko a
funkcia
bydlisko
.
meno
1.
Marián Kapusta
ved. štábu
Ochtiná 25
2.

člen štábu

Ochtiná

3.

člen štábu

Ochtiná

4.

člen štábu

Ochtiná

5.

Člen štábu

Ochtiná

tajomníčka

Ochtiná 211

6.

Alena Kapustová

Číslo telefónu
0905 576 994

0911 966 270

3
OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V ROŽŇAVE
Adresa: Záhradnícka 13,
048 01 Rožňava

Funkcia

Prednosta
Sekretariát
Ved.odboru
SoŽP

Priezvisko,meno,
Szölös František
Ing.
Vápeníková Mária
Szölös František
Ing.

Vodič
Odborný radca
ŠVS,PH

Angyal Alexander

Odborný radca
OPaK

Piaterová Edita Ing.

Odborný radca
OPaK

Gajdošová Andrea
Mgr.

Odborný radca
OO

Lipták František
Mgr.

Odborný radca
OH
OH,EIA

Šimkovič Michal
Ing.
Zatroch Ľubomír Bc.

ŠVS

Petro Marek Mgr.

Timár Milan, Ing.

Telefón

e-mailová adresa

058-732 2244

prednosta@rv.ouzp.sk

058-732 4068

vapenikova.maria@rv.ouzp.sk

058-732 4068

szollos.frantisek@rv.ouzp.sk
angyal.alexander@rv.ouzp.sk
timar.milan@rv.ouzp.sk
piaterova.edita@rv.ouzp.sk
gajdosova.andrea@rv.ouzp.sk
liptak.frantisek@rv.ouzp.sk
simkovic.michal@rv.ouzp.sk
zatroch.lubomir@rv.ouzp.sk
petro.marek@rv.ouzp.sk

4
ZOZNAM ČLENOV OBVODNEJ POVODŇOVEJ KOMISIE OÚŽP ROŽŇAVA KU DŇU 28.02.2011
P.
Č.

Meno, priezvisko, titul
Funkcia na pracovisku

Funkcia
v OPK

1.

František Szöllös, Ing.
vedúci odboru ochr. zlož. ŽP OÚŽP
Ľubomír Hlaváč, Mgr.
prednosta OÚ Rožňava
Norbert Lacko, Ing.
ved odboru CO a KR OÚ
Ján Egri, pplk. Ing.
riaditeľ OR HaZZ Rožňava
Jaroslava Šišoláková,Ing.
riaditeľka Obv. pozem. úradu RV
Pravoľub Drahoš, Ing.
riaditeľ Obv. Úradu CDaPK RV
Ladislav Kerpán, MVDr.
riaditeľ Reg.veter. a potrav .správy
Ivan Bronďoš, pplk. Mgr.,
riaditeľ odboru poriadkovej polície OR
PZ Rožňava
Ľubomíra Chromčílová, MUDr.
regionálna hygienička RÚVZ so sídlom
v Rožňave
Ondrej Iliško, kpt. Ing.
náčelník operačného oddelenia štábu
práporu rchbo, VÚ 7945 Rožňava
Stanislav Prcúch, Ing.
riaditeľ závodu, VVS a.s., Rožňava
Miloš Trocha, Bc.
ved.úseku vodohospod. prevádzky
Správa povodia Slanej, Rim. Sobota
Ján Vilim
tech. pracovník . PS Dobšiná, PHaB
Ivo Štyvar, Ing.,
prednosta Obv. lesn. úradu Rožňava
Emília Makranská, Ing. tech. pracovník
Hydromeliorácie š.p. BA, DP Košice

predseda

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.
11
.
12
.
13
.
14
.
15
.
16
.

podpreds
eda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

Adresa pracoviska
Adresa bydliska

Pracovis
ko

Číslo telefónu
Domov
Mobil

Číslo
faxu

E -mail

0915 136
565
0918 791
104
0902 964
009
0905 524
720
0911 907
089
0907 900
233
0905 665
658
0907 829
810

058/ 732
22 44
058/ 442
17 00
058/ 732
42 10
058/ 732
33 15
058/ 732
81 95
058/ 732
15 02
058/ 732
31 82
0961 73
31 09

prednosta@rv.ouzp.sk

Rožňava, Záhradnícka 13
Čučma 192
Rožňava, Špitálska 3
Vlachovo, SNP 239
Rožňava, Špitálska 3
Rožňava, Kyjevská 38
Rožňava, Šafárikova 63
Dobšiná, Jarková 347
Rožňava, Šafárikova 71
Rožňava, Edelényska 46
Rožňava, Nám. 1. mája 11
Rožňava, Rožň. Baňa 213
Rožňava, Južná 43
Rožňava, Šafárikova 49
Rožňava, J.Kráľa 1
Gemerská Poloma,
Záhradná 238
Rožňava, Špitálska 3
Rožňava, Komenského 16

058/ 732
22 44
058/ 732
23 94
058/ 732
31 85
058/ 732
22 68
058/ 787
78 10
058/ 788
18 03
058/ 732
31 83
0961/ 733
400
058/ 732
35 65

-

0918 222
887

058/ 788
13 58

rv.chromcikova@uvzsr.sk

Rožňava, VÚ7945,
Šafárikova
Michalovce, Okružná 38
Rožňava, Štítnická 19
Rožňava, Gemerská 11
Rimavská Sobota,
Cukrovarská 6
Sobôtka 96
Dobšiná, Vlčia dolina 1164
Dobšiná, Vlčia dolina 1164
Rožňava, Šafárikova 71
Rožňava, Mierová 2
Košice, Pri hati 1
Košice, Ladožská 4

0960/
581 516

-

0903 824
773

0960
581 515

ondrej.ilisko@mil.sk

058/ 482
42 01
047/ 562
36 31

-

0903 907
869
0903 601
768

058/ 442
26 20
047/562
18 20

Stanislav.Prcuch@vodarne.eu

058/ 794
13 34
058/ 787
78 62
055/ 799
85 48

-

0905 257
451
0902 896
631
0903 997
909

058/ 794
13 34
058/ 788
21 42
055/ 799
85 47

povodiedobsina@stonline.sk

5
1

058/ 795
91 30
058/ 734
31 62
058/ 795
03 57

-

-

prednosta@rv.vs.sk
norbert.lacko@rv.vs.sk
riaditel.rv@hazz.minv.sk
jaroslava.sisolakova.prv@3s.land.
gov.sk
pravolub.drahos@ke.kud.gov.sk
rvsrve@svssr.sk
ivan.brondos@minv.sk

milos.trocha@svp.sk

ivo.styvar.lrv@3s.land.gov.sk
makranska@hmsp.sk

TECHNICKÝ ŠTÁB OBVODNEJ POVODŇOVEJ KOMISIE OÚŽP ROŽŇAVA KU DŇU 01.02.2010
P.
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.

Meno, priezvisko, titul
Funkcia na pracovisku
Ján Egri, pplk. Ing.
riaditeľ OR HaZZ Rožňava
Martin Kaprál, kpt. Ing.
vel. oddelenia OR HaZZ Rožňava
Radovan Ružík, mjr. Ing.
prac. OR HaZZ Rožňava
Peter Szabad, npor. Bc.
vel.. stanice OR HaZZ Rožňava
Leona Mihálová, mjr. Ing.
prac. OR HaZZ Rožňava
Mgr. Miloš Honetzy
prac. odb. kríz. riadenia OÚ RV
Marek Petro, Mgr.
prac. OÚŽP Rožňava
Ladislav Kováč, Ing.
ved.stred. Povodia Slanej, RS
Ján Klekner
prac. prev. stred. PHaB Dobšiná
Florian Albert, por. Ing.
prac. OR HaZZ Rožňava

Funkcia
v OPK
vedúci TŠ
tajomník
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

Adresa pracoviska
Adresa bydliska
Rožňava, Šafárikova 63
Dobšiná, Jarková 347
Řožňava, Šafárikova 63
Dobšiná, Vlčia dolina 1173/3
Rožňava, Šafárikova 63
Rožňava, Útulná 9
Řožňava, Šafárikova 63
Rožňava, Edelényska 28
Řožňava, Šafárikova 63
Rožňava, Šafárikova 93
Rožňava, Špitálska 3
Rožňava, Zlatá 4
Rožňava, Záhradnícka 13
Štítnik, Mlynská 490
Plešivec, Pokroku 576
Roštár 89
Dobšiná, Vlčia Dolina
Vyšná Slaná 127
Rožňava, Šafárikova 63
Jovice, Hlavná 58

5a
1

Číslo telefónu
Domov

Mobil

-

0905 524 720

058/ 732 33 15

-

0905 746 308
0908 208 235

058/ 732 33 15

058/ 734 41 40

0908 474 851

058/ 732 33 15

-

0907 476 086
0905 406 236

058/ 732 33 15

-

0905 767 436

058/ 732 33 15

058/ 732 31 85

058/ 734 54 00

0907 595189

058/ 732 42 10

058/ 788 21 68

058/ 734 62 87

0903 327 296

058/ 732 22 44

058/ 792 15 05

058/ 793 14 21

0903 601 754

058/ 792 15 05

058/ 794 13 34

058/ 794 03 37

0904 381 750

058/ 794 13 34

058/732 22 68
058/734 22 22

-

-

058/732 33 15

Pracovisko
058/ 732 22 68
058/ 734 22 22
058/ 732 22 68
058/ 734 22 22
058/ 732 22 68
058/ 734 22 22
058/ 732 22 68
058/ 734 22 22
058/ 732 22 68
058/ 734 22 22

Číslo faxu

PRIZVANÍ NA POKYN OBVODNEJ POVODŇOVEJ KOMISIE OÚŽP ROŽŇAVA KU DŇU 01.02.2010
P.
č.
1

2
3
4
5

Meno, priezvisko, titul
Funkcia na pracovisku
Ing. Arpád Kavečanky
riaditeľ OZ Rožňava, Lesy SR,
š.p.
GR Banská Bystrica
Štefan Keresteš
riaditeľ ODT Jablonov n/Turňou
Ing. Miroslav Palúš
pracov. Slovak Telecom Rožňava
Ing. Peter Bareán
vedúci oblast. strediska VSE, a.s.
Ing. Peter Kliment.
ved. Spráyy ciest Rožňava

Funkcia
v PK OÚŽP

Adresa pracoviska
Adresa bydliska

člen

Lesy SR, š.p., OZ Rožňava,
Jovická 2

člen
člen
člen
člen

SPP a.s. ODT Jablonov n/T,
Nitra, Inovecká 9
Rožňava, K.Schoppera 16
Rožňava, Štítnická 19
Revúca, Železničná 23
Rožňava, Štítnická 26
Rožňava, Edelényska 3
Rožňava, Betliarska 9
Rožňava, Kyjevská 38

Číslo telefónu
Domov

Mobil

058/ 734 41 51
058/ 732 27 50

-

0905 534 100

058/ 732 35 32

058/ 777 61 31

037/ 655 93 93

0905 442 265

058/ 796 12 32

058/ 734 20 03

058/ 442 16 20

0903 615 347

-

058/ 734 31 57
055/ 610 16 38

-

0907 917 093

055/ 610 16 20

058/ 734 35 05

058/ 734 32 61

0917 611 169

058/ 734 16 54

Pracovisko

Číslo faxu

5b
OPERAČNÁ SKUPINA OBVODNEJ POVODŇOVEJ KOMISIE OÚŽP ROŽŇAVA KU DŇU 01.02.2010
P.
č.
1
2
3
4

Meno, priezvisko, titul
Funkcia na pracovisku
Mgr.Marek Petro
prac. OÚŽP Rožňava
Ing. Michal Šimkovič
prac. OÚŽP Rožňava
Mgr. Andrea Gajdošová
prac. OÚŽP Rožňava
Ing. Zuzana Urbančíková
prac. OÚŽP Rožňava

Funkcia
v PK OÚŽP
člen
člen
člen
člen

Adresa pracoviska
Adresa bydliska
Záhradnícka 13, Rožňava
Štítnik, Mlynská 490
Záhradnícka 13, Rožňava
Pod kalváriou 12, Rožňava
Záhradnícka 13, Rožňava
Záhradnícka 4, Rožňava
Záhradnícka 13, Rožňava
Edelényska 26, Rožňava

1

Číslo telefónu

Číslo faxu

Pracovisko

Domov

Mobil

058-788 2168

-

0903 327 296

058-732 2244

058-732 4068

058-734 3954

-

058-732 22 44

058-732 4068

058-734 5544

0907 471 554

058-732 22 44

058-788 2168

058-732 6872

0907 941 973

058-732 22 44
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OBVODNÝ ÚRAD V ROŽŇAVE
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Adresa : Špitálska 3,
048 01 Rožňava

Funkcia

Vedúci odboru
Radca

Meno, priezvisko

Norbert Lacko Ing.

Telefón

058-732 3185

e-mailová adresa

norbert.lacko@rv.vs.sk

Štefan Rybár

stefan.rybar@rv.vs.sk

Radca

Magdaléna
Szabópálová

magda.szabopalova@rv.vs.sk

Samostatný
radca

Miloš Honétzy

058 - 7323185

milos.honetzy@rv.vs.sk

Samostatný
radca

Ingrid Lucová Ing.

058 - 733 1311

ingrid.luczova@rv.vs.sk

Samostatný
radca

Ladislav Zlatoš Ing.

ladislav.zlatos@rv.vs.sk

8
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ROŽŇAVE
Adresa : Šafárikova 63
048 01 Rožňava

Riaditeľ
Funkcia
Riaditeľ OR
HaZZ

Meno, priezvisko
pplk. Ing. Ján Egri

Telefón
058/73 222 68

e-mailová adresa
riaditel.rv@hazz.minv.sk

Funkcia
Vedúci
oddelenia
Príslušníci
oddelenia

Meno, priezvisko
kpt. Ing. Martin
Kaprál
mjr. Ing. Leóna
Mihalová
kpt. Tibor Várady

Telefón
058/73 222 68

e-mailová adresa
veduci.opt.rv@hazz.min.sk

058/73 222 68

leona.mihalova@hazz.minv.sk

058/73 222 68

tibor.varady@hazz.minv.sk

por. Stamislav Peti
npor. Zoltán Árvay
npor. Peter Lakomi
Eva Macejková

058/73 422 22
058/73 422 22
058/73 422 22
058/73 222 68

operacne.rv@hazz.minv.sk
operacne.rv@hazz.minv.sk
operacne.rv@hazz.minv.sk
sekretariat.rv@hazz.minv.sk

Oddelenie prevádzkovo - technické

Operační
dôstojníci
Sekretariát

Oddelenie požiarnej prevencie
1

Funkcia
Vedúci
oddelenia
Príslušníci
oddelenia

Meno, priezvisko
mjr. Ing. Iveta
Šafárová
mjr. Ing. Radovan
Ružik
kpt. Dušan Gallo
mjr. Soňa
Vajnerová

Telefón
058/73 222 68

e-mailová adresa
veduci.opp.rv@hazz.min.sk

058/73 222 68
058/73 222 68
058/73 222 68

dusan.gallo3@hazz.minv.sk
sona.vajnerova@hazz.minv.sk
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KOORDINAČNÉ STREDISKO INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému v Košiciach
Vedúci KS IZS: Mgr. Štefan Košík
Obvodný úrad v Košiciach
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Koordinačné stredisko IZS
Komenského 52
041 26 Košice
Tel: 055/6001 435
Fax: 055/6323550
Email:
Tiesňové čísla

112

150

jednotné európske číslo tiesňového volania

hasiči a záchranári

155

158

záchranná zdravotná služba

polícia
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OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V ROŽŇAVE
Vedenie OR PZ v Rožňave
Riaditeľ okresného riaditeľstva:

PPLK . Mgr. Ivan Bronďoš

Zástupca riaditeľa a zároveň riaditeľ úradu justičnej a
kriminálnej polície:

pplk. Ing. Peter Hajdúk

Riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu:

pplk. Ing. Milan Leskovjanský

Riaditeľ odboru poriadkovej polície:

kpt. Mgr. Ján Gettler

1

Kontakt: Okresné riaditeľstvo PZ v Rožňave
Janka Kráľa 1, 048 01 Rožňava
096173 1111
096173 3109

OBVODNÉ
ODDELENIE

TELEFÓN

FAX

POLICAJNÉ
STANICE

OBCE V PÔSOBNOSTI ODDELENIA

OO PZ Rožňava
Jarná 25, 048 01
Rožňava

096173 3755

096173 3709

Jablonov nad
Turňou

mesto Rožňava a obce Betliar, Bôrka, Brzotín, Čučma,
Drnava, Gemerská Poloma, Henckovce, Hrhov, Hrušov,
Jablonov nad Turňou, Jovice, Kováčová, Krásnohorská
Dlhá Lúka, Krásnohorské Podhradie, Kružná, Lipovník,
Lúčka, Nadabula, Pača, Rakovnica, Rudná, Silická
Jablonica
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POSKYTOVATELIA ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
STANICA ZZS RLP ROŽŇAVA
Názov zariadenia:

Záchranná služba Košice

Adresa zariadenia:

Rastislavova 43, 041 91 Košice

Orientácia stanice:

GPS :N 48°39.594 E 20°31.334

Číslo telefónu, e-mail:

058/44 21 445, roznava@kezachranka.sk

Adresa pracoviska:

Štítnická 64, 048 01 Rožňava

Vedúci stanice:

Szabóová Zlata, dipl.z.z

Personál stanice ZZS RLP:
Zdravotnícky personál je tvorený zo 7 lekárov, 4 záchranárov - špecialistov, 1 záchranára a 3
vodičov.
Prevádzka stanice:
ZZS RLP – Rožňava je pracovisko s nepretržitou 24 hodinovou prevádzkou.
STANICA ZZS RZP LIPOVNÍK
Názov zariadenia:

Záchranná služba Košice

Adresa zariadenia:

Rastislavova 43, 041 91 Košice
Centrum obce Lipovník, 1,1 km od horského prechodu
Soroška, 9,3 km od najbližšej nemocnice

Orientácia stanice:

Číslo telefónu, e-mail:

tel.058/7971117, mail. lipovnik@kezachranka.sk

Adresa pracoviska:

Lipovnik č.149, 049 42 Drnava

Vedúci stanice:

Albertová Mária
1

Stanica je umiestnená takmer v centre obce a na dobre prístupnej komunikácii.
Personál stanice ZZS RZP:
Zdravotnícky personál je tvorený zo 7 zdravotníckych záchranárov , z nich sú 3 zdravotnícky
záchranári a vodiči, 1 je vodič so zdravotníckym vzdelaním a dlhoročnou skúsenosťou z oblasti
záchrannej služby.
Prevádzka stanice:
Stanica ZZS RZP Lipovník je pracovisko s nepretržitou 24 hodinovou prevádzkou. Posádky
v službe sa striedajú po 12 hodinách.

III. Stupne povodňovej aktivity, predpovedná povodňová služba, hlásna
povodňová služba a varovanie obyvateľstva
Stupne povodňovej aktivity charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne. Stanovené sú tri
stupne povodňovej aktivity ( PA ), pričom III. stupeň povodňovej aktivity charakterizuje
najväčšie ohrozenie povodňou.
I. stupeň povodňovej aktivity – nastáva
a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pri
stúpajúcej tendencii hladiny vody; spravidla je to stav, keď
- sa voda vylieva z koryta vodného toku a dosahuje pätu hrádze pri ohrádzovanom
vodnom toku; päta
hrádze je prienik líca hrádze s terénom a tiež časť hrádze pri tomto prieniku,
- hladina vody stúpa a je predpoklad dosiahnutia brehovej čiary34) koryta
neohradzovaného vodného
toku,
b) na začiatku topenia snehu pri predpoklade zväčšovania odtoku podľa meteorologických
predpovedí a
hydrologických predpovedí,
c) pri výskyte vnútorných vôd, ak je hladina vody v priľahlých vodných tokoch vyššia ako
hladina
vnútorných vôd.
Stav bdelosti v obci Krásnohorská Dlhá Lúka nastáva ak hladina vodného toku dosiahne
hraničnú hodnotu.
I. stupeň povodňovej aktivity zaniká
a) pri poklese hladiny vodného toku pod úroveň určenú povodňovým plánom a vtedy,
keď má hladina vody
klesajúcu tendenciu,
b) na neohradzovaných vodných tokoch, keď voda klesne pod brehovú čiaru,
c) pri výskyte vnútorných vôd, keď je hladina vody v priľahlých vodných tokoch nižšia
ako hladina vnútorných vôd a vnútorné vody možno odvádzať samospádom.
II. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje
a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pri
stúpajúcej tendencii
hladiny vody; na neohradzovanom vodnom toku, ak hladina vody v koryte vodného toku
dosiahne brehovú
čiaru a má stúpajúcu tendenciu,
b) počas topenia snehu, ak podľa informácie poskytnutej predpovednou povodňovou
službou možno
očakávať rýchle stúpanie hladín vodných tokov,
c) vtedy, keď vodou unášané predmety vytvárajú v koryte vodného toku, na moste alebo
na priepuste
1

bariéru, pričom hrozí zatarasenie prietokového profilu a vyliatie vody z koryta vodného
toku,
d) pri chode ľadov na vyššie položených úsekoch vodných tokov v povodí, keď sa
predpokladá vznik
ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy a hrozba vyliatia vody z koryta vodného toku,
e) pri tvorbe vnútrovodného ľadu a zamŕzaní vody v účinnom prietokovom profile, keď
sa predpokladá
vyliatie vody z koryta; účinný prietokový profil je časť prietokového profilu, v ktorom prúdi
voda v smere
odtoku,
f) pri výskyte vnútorných vôd, ak sa prečerpávaním vody dodrží maximálna hladina
vnútorných vôd
stanovená v manipulačnom poriadku vodnej stavby.
Stav pohotovosti v obci Krásnohorská Dlhá Lúka nastáva ak hladina vodného toku dosiahne
hraničnú hodnotu.
III. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje
a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne,
b) na neohradzovanom vodnom toku pri prietoku presahujúcom kapacitu koryta vodného
toku, ak voda
zaplavuje priľahlé územie a môže spôsobiť povodňové škody,
c) na ohradzovanom vodnom toku pri nižšom stave, ako je vodný stav určený pre III.
stupeň povodňovej
aktivity, ak II. stupeň povodňovej aktivity trvá dlhší čas alebo ak začne premokať hrádza,
prípadne nastanú
iné závažné okolnosti, ktoré môžu spôsobiť povodňové škody,
d) vtedy, keď vodou unášané predmety vytvorili v koryte vodného toku, na moste alebo
priepuste bariéru a
voda sa vylieva z koryta vodného toku a môže spôsobiť povodňové škody,
e) pri chode ľadov po vodnom toku alebo vo vodnej nádrži, ak je priame
nebezpečenstvo vzniku ľadovej
zátarasy, ľadovej zápchy alebo ak sa zátarasa alebo zápcha už začala tvoriť a voda sa
vylieva z koryta
vodného toku a môže spôsobiť povodňové škody,
f) pri výskyte vnútorných vôd, ak pri plnom využití kapacity čerpacej stanice a pri jej
nepretržitej prevádzke
voda stúpa nad maximálnu hladinu určenú manipulačným poriadkom vodnej stavby,
g) pri prívalových dažďoch extrémnej intenzity,
h) pri záplave územia vodou z koryta vodného toku pod vodnou stavbou, ktorú spôsobila
porucha alebo
havária objektov alebo zariadení vodnej stavby.
Stav ohrozenia v obci Krásnohorská Dlhá Lúka nastáva ak hladina vodného toku dosiahne
hraničnú hodnotu.
II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity sa odvoláva, keď
a) vodný stav a prietok klesne pod hladinu určenú v povodňovom pláne,
b) pominú dôvody, na základe ktorých sa vyhlásil II. stupeň povodňovej aktivity alebo III.
stupeň
povodňovej aktivity a vykonali sa nevyhnutné technické opatrenia na zamedzenie vzniku
ďalších
povodňových škôd.
Ak v dôsledku vzniku povodne hrozí nebezpečenstvo ohrozenia ľudského zdravia, zaplavenia
územia a vzniku povodňových škôd, obec alebo orgán ochrany pred povodňami môže vyhlásiť
ihneď III. stupeň povodňovej aktivity.
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II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity vyhlasuje a odvoláva na návrh
správcu vodohospodársky významného vodného toku, správcu drobného vodného toku alebo z
vlastného podnetu
a) starosta obce pre územie obce,
b) prednosta obvodného úradu životného prostredia pre územie viacerých obcí alebo
pre územie obvodu,
c) prednosta krajského úradu životného prostredia na vodných tokoch, ktoré pretekajú
dvoma alebo
viacerými územnými obvodmi kraja,
d) minister životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "minister") na hraničných
úsekoch vodných
tokov alebo pre územie, ktoré presahuje územný obvod kraja, ak tým nepoveril iný
orgán ochrany pred
povodňami.
Vyhlasovanie stupňov aktivity sa týka aj všetkých prítokov známych drobných tokov rovnako aj
nepomenovaných drobných vodných tokov.

1
VODNÉ TOKY PRETEKAJÚCE CEZ OBEC OCHTINÁ , VRÁTANE PREHĽADNEJ SITUÁCIE
Obcou Ochtiná preteká potok Štítnica, ktorý nie je zregulovaný. Pretínajú 1železničný most , 1
lávka.
Potok Dolina preteká poza obec, vlieva sa do potoka Štítnica. Pretínajú 2 cestné mosty. Cez
obec preteká potok. Pretínajú 4 cestné mosty, vlieva sa do potoka Štítnica.
Vodné toky sú zakreslené v prehľadnej mape viď grafická príloha

2
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE HLÁSNEJ POVODŇOVEJ SLUŽBY A VAROVANIA
OBYVATEĽSTVA V OBCI
Správy o stave vodnej hladiny na toku Štítnica v obci Ochtiná , o stave vodnej hladiny
Dolinského potoka ,potoka cez obec v obci Ochtiná podáva hliadková služba, (ktorú v prípade
nebezpečenstva stanoví predseda povodňovej komisie) , ktorá vykonáva obhliadku tokov podľa
pokynov predsedu povodňovej komisie obce. O vzniknutých situáciách okamžite informuje
predsedu komisie.
Predseda povodňovej komisie obce vedie o hláseniach záznam (dátum, čas hlásenia, stav
hladiny, vykonané opatrenia a vydané nariadenia).
Hlásenie sa podáva :
- pri I. stupni povodňovej aktivity jeden krát denne OR HaZZ v Rožňave. V čase pracovného
voľna na OR HaZZ v
Rožňave, kde je stála pohotovostná služba, okrem toho podáva
správu starostovi obce na č. t. 734 6604
- pri II. stupni povodňovej aktivity dvakrát denne Obvodnej povodňovej komisii v Rožňave,
starostovi obce na č.t. 734 6604, ako aj OR HaZZ v Rožňave,
- pri III. stupni povodňovej aktivity na vodnom toku Čremošná a Pačianského potoka, trikrát
denne obvodnej povod. komisii
Obyvateľstvo obce Ochtiná sa o vzniku povodňovej situácie a jej stupňoch sa informuje
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,
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d) údaje o veľkosti ohrozeného územia,
e) základné pokyny na konanie obyvateľstva.

3
SPRÁVCA VODNÝCH TOKOV NA ÚZEMÍ OBCE OCHTINÁ – ADRESA, ČÍSLO TELEFÓNU,
E-MAILOVÁ ADRESA A ČÍSLO FAXU
Správca vodných tokov ( potok Štítnica a Dolina) v obci Ochtiná je :
Správa povodia Slanej
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Banská Bystrica
Správa povodia Slanej
Cukrovarská 6
979 80 Rimavská Sobota
ústredňa:
tel.: 047 / 562 36 31, 44
poverený výkonom funkcie riaditeľa:
Ing. Ladislav VARGA
tel.: 047 / 562 10 52
fax: 047 / 562 18 20
e-mail: rimavska.sobota@svp.sk
dispečing:
tel.: 047 / 562 36 44
fax: 047 / 562 18 20
e-mail: dispecing.hron.rs@svp.sk
Stredisko Plešivec, Ing. Ladislav KOVÁČ, Peter MOLNÁR
telefónne spojenie: O58/79215O5

IV. Povodňové záchranné práce obce
1
ZABEZPEČENIE VAROVANIA OBYVATEĽSTVA A VYROZUMENIE OSÔB
OHROZENÝCH POVODŇOU
Uvedené v kapitole III ods.3

2

2
ZABEZPEČENIE A VYKONANIE EVAKUÁCIE, VRÁTANE EVAKUAČNÝCH OPATRENÍ
Zoznam obytných domov, hospodárskych budov a iných objektov, ktoré môžu byť postihnuté
záplavami.
RD č. 2,27,108,177,178,179,180,182,184,185,186,187,188,228,
Počet obyvateľov, ktorých bude potrebné evakuovať v prípade povodne
35

Určenie postupnosti evakuácie
Evakuácia obyvateľov bude zabezpečovaná postupne podľa najprv najstarší prípadne nevládni
občania potom deti a ostatní.

Určenie miesta náhradného ubytovania a materiálu.
Náhradné ubytovanie evakuantov bude pre 33 obyvateľov v budove KD, prípadne ZŠ
,MŠ.
Umiestnenie materiálov : hlavne osobné autá na dvore ZŠ , prípadne na dvore obecného
úradu.

3
PREDPOKLADANÝ VÝKON OPATRENÍ NA OCHRANU PRED POVODŇAMI V KRITICKÝCH
ÚSEKOCH VODNÝCH TOKOV (OPATRENIA NA UVOĽŇOVANIE PRIETOKOVÝCH
PROFILOV POD MOSTAMI, PRIEPUSTMI A LÁVKAMI, UVOĽŇOVANIE ĽADOVÝCH
ZÁTARÁS, ZÁPCH VYTVORENÝCH Z VODOU PRIPLAVENÝCH PREDMETOV)
Najkritickejšie úseky sú v okolí železničného mostu potoku Štítnica ,cestný most za
dedinou potoka Dolinského,4 mosty na potoku ktorý preteká cez obec.

4
POSTUP ZABEZPEČENIE DEZINFEKCIE STUDNÍ, ŽÚMP, OBYTNÝCH PRIESTOROV A
ODVOZU A ZNEŠKODŇOVANIA UHYNUTÝCH ZVIERAT A INÝCH ODPADOV
V prípade potreby zabezpečí dovoz pitnej vody, každý obyvateľ sám z vodovodu VVS a.s
Košice, v prípade poruchy alebo poškodenia vodovodu cisternovými vozidlami VVS a. s.
Košice, OZ Rožňava.
Po skončení ohrozenia sa vypracuje zoznam zaplavených domácich studní. Vyčerpanie vody
zo studní si zabezpečí každý vlastník, prípadne vodu zo studní zabezpečí obecný hasičský zbor
alebo OR HaZZ Rožňava. Potrebu vyčerpanie treba nahlásiť na obecný úrad.
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Sanácia domácich studní sa vykoná podľa pokynov hygienika Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva v Rožňave. Spôsob sanácie domácich studní bude uverejnený vo
vývesnej tabuli obce, prípadne každý na požiadanie obdrží kópiu postupu sanácie studne.
Na dezinfekciu žúmp sa používa 1 kg chlórového vápna na 1 m3 objemu žumpy, na
odpadové sifóny sa použije 5% roztok Chloraminu alebo neriedený roztok Sava.
Dezinfekcia bytov, domov ,šatstva ... uvedené v prílohe „Základná hygiena po
záplavách“ .
Zneškodňovanie uhynutých zvierat sa bude vykonávať podľa pokynov Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy, so sídlom Južná 1933/43, 048 1 Rožňava.

5
PREHĽAD ROZVODNÝCH SIETÍ A ZARIADENÍ, KTORÉ BY MOHLI OHROZIŤ
POSTIHNUTÉ OSOBY, NASADENÉ SILY A PROSTRIEDKY A MAJETOK OBYVATEĽOV
V obci sa takéto zariadenia zatiaľ nevyskytujú.

6
SPÔSOB ZORGANIZOVANIA PREDČASNÉHO ZBERU ÚRODY PRI URČENÝCH
VODNÝCH STAVOCH
Tento zber sa v našej obci neorganizuje určuje si ho každý hospodár sám a to ako FO
aj PO.

7
ZOZNAM STAVIEB, OBJEKTOV A ZARIADENÍ, KTORÉ MÔŽU BYŤ POVODŇOU
OHROZENÉ
V obci Ochtiná sa nenachádza.

8
ZOZNAM LOKALÍT, V KTORÝCH SÚ USKLADNENÉ NEBEZPEČNÉ LÁTKY, ICH DRUHY,
MNOŽSTVÁ A OPATRENIA NA ZAMEDZENIE ZNEČISTENIA VODY
V katastri obce Ochtiná nie sú umiestnené stavby slúžiace ako sklady jedov a škodlivín.

V. Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác
1
ZOZNAM DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV, STROJOV A ZARIADENÍ NA VÝKON
POVODŇOVÝCH ZÁCHRANNÝCH PRÁC
Druh
dopravnéh
o
prostriedku

Poskytovate
ľ
dopravného
prostriedku,

Osoba
zodpovedn
á
za

Číslo
telefónu
na
pracovisk
2

Číslo
mobilu

Číslo
telefón
u
domov

Číslo faxu

E-mailová
adresa

,
stroja,
zariadenia

stroja,
zariadenia

Praga V3S

Obec
Ochtiná

poskytnutie u
dopravného
prostriedku,
stroja,
zariadenia
Marián
058/78826 09055769 058/79
Kapusta
70
94
1885

058/78826
70

ochtina@stonlin
e.sk

Traktor

- Núdzové osvetlenie pri vykonávaní záchranných a evakuačných prác je
zabezpečené pomocou ručných akumulátorových svietidiel.
- V prípade potreby povodňová komisia obce vyžiada cestou Obvodnej povodňovej
komisie prísun elektrického svetelného agregátu BLA 3 z OVPÚ Rožňava.
- V prípade nutnosti pre zabezpečovacie práce povodňová komisia obce zabezpečí
na požiadanie určeného úsekového technika dostatočné množstvo štrku, piesku a
zeminy.
- V prípade potreby väčšieho množstva dopravných prostriedkov, povodňová komisia
vyžiada tieto od Obvodnej povodňovej komisie v Rožňave.
- Náradie, ako lopaty, krompáče, gumené čižmy a obleky zabezpečí obec z vlastných
zdrojov.
- Mechanizačné prostriedky, ako bager, nákladné auto v prípade potreby zabezpečí
povodňová komisia obce od BLB SPEED a BB STAV.
- Prípadná vojenská pomoc bude zabezpečená cestou Obvodnej povodňovej
komisie Rožňava

2
ZOZNAM ČLENOV OBECNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU V KRH. DLHEJ LÚKE
P.č
.
1

Meno a priezvisko

2

Gabriel Klárik

3

Štefan Ambrúzs

4

František Gebe

5

Julius Ulman ml.

6

Attila Makkay

7

Viktor Lakomi

8

Ján Klárik ml.

9

Zoltán Emodi

Bydlisko

Čislo telefónu

Peter Lakomi
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MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE OBECNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU NA VÝKON
POVODŇOVÝCH ZÁCHRANNÝCH PRÁC
Zoznam vybavenia OHZ v Krh. Dlhej Lúke
Druh materiálu

Merná jednotka

2

Počet ks

Motorová striekačka PPS 12
prívesom
Hadice B
Hadice C

ks

2

ks

12

ks

10

4
ZOZNAM DEZINFEKČNÝCH LÁTOK NA DEZINFEKCIU STUDNÍ, ŽÚMP A OBYTNÝCH
PRIESTOROV
Dezinfekčné látky určené na dezinfekciu sú vždy určené v Základných hygienických
požiadavkách na ochranu zdravia po záplavách vydavaných RÚVZ so sídlom Špitálska č.3 048
01 Rožňava.
V súčasnej dobe je to : Chloramin B – 20% roztok , Savo , chlórové vápno.
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SILY URČENÉ NA POVODŇOVÉ ZÁCHRANNÉ PRÁCE (PZP)

Zoznam pracovných síl určených na výkon záchranných prác
P.č
.

Meno a priezvisko

01

Július Balázs

02

Martin Fazekas

03

Marian Borsodi

04

Ladislav Klárik

05

Ján Gyenes

Bydlisko

Čislo telefónu

VI. Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb a
fyzických osôb – podnikateľov na území obce
Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb –
podnikateľov obsahuje tieto údaje:
1. Názov subjektu.
2. Adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa a číslo faxu.
3. Mená osôb zodpovedných za vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami, ktoré sú
uvedené v povodňovom pláne záchranných prác, ich adresy a spôsoby vyrozumenia.
PPZP právnických a fyzických osôb obci neboli predložené.

VII. Pomocná dokumentácia
2

1
ZOZNAM ZÁKONOV A VYHLÁŠOK SÚVISIACICH SO ZABEZPEČOVANÍM A
RIADENÍM OCHRANY PRED POVODŇAMI
1. Zákon NR SR č. 7/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane pred povodňami.
2. Vyhláška NR SR č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových
plánov a postup ich schvaľovania.
3. Vyhláška NR SR č. 251/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní
výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce
a povodňových škôd.
4. Vyhláška NR SR č. 252/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní
priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich
následkoch a vykonaných opatreniach.
5. Zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o civilnej ochrane
obyvateľstva.
6. Zákon NR SR č. 387/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o riadení štátu v
krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
7. Vyhlášku MŽP č 204/2010 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní
predpovednej povodňovej služby.
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VZORY PRÍKAZOV A DOKUMENTOV, KTORÉ BUDÚ POTREBNÉ PRI RIADENÍ A
ZABEZPEČOVANÍ OCHRANY PRED POVODŇAMI.
POVODŇOVÝ DENNÍK POVODŇOVEJ KOMISIE OBCE – VZOR
Povodňový denník povodňového plánu záchranných prác obce, sa vedie v jednom vyhotovení
písomne v autentizovanom zošite schválenom predsedom obecnej povodňovej komisie.
Povodňový denník vedie podpredseda obecnej povodňovej komisie a je uložený u starostu
obce.
V povodňovom denníku sa chronologicky vedú záznamy o priebehu a následkoch povodní,
vykonávaných opatreniach a vydávaných príkazoch s uvedením mien osôb, ktoré správu podali
a ktoré správu prevzali, presný čas podania týchto informácií, ako aj priebežné prehľady o
nasadených silách a prostriedkoch na výkon povodňových záchranných prác.
Vzor povodňového denníka:
Dátum a
čas

Obsah prijatého alebo
odoslaného hlásenia,
mená osôb, ktoré
správu podali alebo
prevzali

Prijaté
opatrenia,
príkaz, prehľad
nasadených síl
a prostriedkov
a pod.

Dátum a čas
prijatia
opatrenia,
uloženia príkazu

Zodpovedný
za vykonanie
opatrenia,
príkazu

Záznam
o splnení
opatrenia,
príkazu

Uvedené v prílohe č. 2 vyhlášky č. 252/2010 Z.z.
Tabuľka č. 1
Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity *)
Čiastkov
é povodie

Vodný tok
vodná
stavba

Povodňov
ý úsek

Stupeň
Okres/kra
povodňove
j **
j aktivity

2

Vyhlásený
dňa

hod.

Odvolaný
kým

dňa

hod.

*) Údaje sa do tabuľky zapisujú chronologicky podľa času vyhlásenia stupňa povodňovej aktivity; keď sa zmení vyhlásený
stupeň povodňovej aktivity (PA), údaj sa zapíše do nasledujúceho riadka pod prvé vyhlásenie stupňa povodňovej aktivity
alebo do riadka pod záznamom o predchádzajúcej zmene vyhlásenia stupňa povodňovej aktivity,
**) Na označenie okresu a kraja sa používa prvá dvojica písmen evidenčného čísla vozidla označujúca okres, v ktorom je
vozidlo evidované .

Tabuľka č. 2
Vyhlasovanie a odvolávanie mimoriadnej situácie *)
Mimoriadna situácia
Územie

vyhlásená
dňa
hod.

odvolaná
dňa
hod.

kým

*) Tabuľka sa zaraďuje
a) do priebežnej správy od vyhlásenia mimoriadnej situácie do času odvolania III. stupňa PA,
b) do súhrnnej správy vtedy, keď bola vyhlásená mimoriadna situácia.

Tabuľka č. 3
Prehľad pracovných síl počas povodne na území *) ......................... *) počas .................. **)
Pracovné sily

Počet osô§b

Fyzické osoby
Zamestnanci orgánov ochrany pred povodňami
Členovia povodňových komisii
Členovia krízových štábov
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
*) Názov obce, obvodu alebo kraja .
**) a) V priebežnej správe sa uvádza dátum a čas podľa § 1 ods. 7 Vyhlášky MŽP SR a MV SR č. 252/2010 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich
následkoch a vykonaných opatreniach.
b) V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa PA alebo III. stupňa PA a dátum odvolania II. stupňa PA.

Tabuľka č. 4
Stroje a zariadenia použité pri vykonávaní opatrení na ochranu pre povodňou
............................................................................................. *) počas .......................................... **)
Druhy strojov a zariadení

Počet

*) Názov a sídlo predkladateľa priebežnej správy alebo súhrnnej správy.
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**) 1. V priebežnej správe sa uvádza dátum vydania správy a čas podľa § 1 ods. 7 Vyhlášky MŽP SR a MV SR č. 252/2010
Z.z.
2. V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej aktivity
dátum odvolania II. stupňa
povodňovej aktivity.

Tabuľka č. 5
Materiál použitý pri vykonávaní opatrení na ochranu pre povodňou
............................................................................................. *) počas .......................................... **)
Druh materiálu

Merná jednotka

Množstvo

*) Názov a sídlo predkladateľa priebežnej správy alebo súhrnnej správy.
**) 1. V priebežnej správe sa uvádza dátumvydania správy a čas podľa § 1 ods. 7 Vyhlášky MŽP SR a MV SR č. 252/2010
Z.z.
2. V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej aktivity
dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

Tabuľka č. 6
Povodňou postihnuté obce na území ..................................... *) počas .............................. *)
Rozsah zaplaveného źemia ( ha )
Názov obce
Intravilán

Poľnohospodársk
a pôda

Lesná pôda

Spolu

Spolu
*) Názov obvodu alebo kraja.
**) a) V priebežnej správe sa uvádza dátum a čas podľa § 1 ods. 7 Vyhlášky MŽP SR a MV SR č. 252/2010 Z.z..
b) V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej aktivity dátum
odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

Tabuľka č. 7
Následky spôsobené povodňou na území ........................................ *) počas .............................. *)

Počet
alebo dĺžka

Následky spôsobené povodňou
Postihnutí

celkom
Z toho Osoby bez prístrešia
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celkom
Z toho deti

Zaplavené bytové budovy

Zaolavené nebytové budovy

Poškodené inžinierske stavby

Evakuované osoby
Zachránené osoby
Zranené osoby
Usmrtené osoby
Nezvestné osoby
Celkom
Z toho Bytové domy
Rodinné domy
Ostatné budovy na bývanie
Celkom
Z toho Priemyselné budovy a sklay,nádrže a silá
Poľnohospodárske budovy a sklady,stajne
a maštale
Kultúrne pamiatky,ktoré nie sú bytovými
budovami
Nemocnice,zdravotnícke a sociálne zariadenia
Ostatné nebytové budovy
celkom
Z toho Železničné, lanové a iné dráhy
Dialnice a rýchlostné komunikácie (m)
Cesty I triedy (m)
Cesty II.triedy a cesty III.triedy (m)
Miestne a účelové komunikácie (m)
Lesná doprava 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 materálu (t)
Zaplavené dopravné prostriedky
Odplavené drevo
*) Názov obvodu alebo kraja.
**) a) V priebežnej správe sa uvádza dátum a čas podľa § 1 ods. 7 Vyhlášky MŽP SR a MV SR č. 252/2010 Z.z..
b) V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej aktivity dátum
odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

B. Grafická časť
Grafická časť obsahuje najmä nasledujúce údaje :
a) predpokladaný rozsah zaplavenia územia zobrazený podľa súradníc záplavových čiar
prevzatých z príslušnej mapy povodňového ohrozenia,
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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,
i) vyznačenie kritických miest križovania vodných tokov s prístupovými komunikáciami do obcí,
k priemyselným a poľnohospodárskym areálom v katastrálnom území obce.

Záverečné ustanovenie.
a) Tento povodňový plán záchranných prác obce bol prerokovaný na riadnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva v Ochtinej dňa 17.03.2011 a schválený
uznesením číslo : 8/2011.
b) Účinnosť nadobúda dňom schválenia obecným zastupiteľstvom dňa :
17.03.2O11.
c) Schválením tohto Povodňového plánu záchranných prác obce
Ochtiná stráca platnosť „Povodňový plán záchranných prác obce Ochtiná“
zo dňa 26.09.2005

V Ochtinej, dňa,17.03.2011

Marián Kapusta
starosta obce
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