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Obec Ihráč na zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 7/2010 o ochrane pred
povodňami, Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 261/ 2010, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania a zákona NR SR
č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na
zákon SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, spracovala tento „ Povodňový plán obce“.

§1
Úvodné ustanovenia

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.
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(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 tohto povodňového plánu 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. ( Príloha č. 3)
(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
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integrovaného záchranného systému, Hasičského a záchranného zboru alebo Policajného zboru.
(Príloha č. 7)

(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.
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§5
Povodňová prehliadka
(1) Povodňovou prehliadkou sa zisťujú nedostatky na vodných tokoch, na územiach, ktoré sú
mimo vodného toku, ale sú postihnuteľné záplavou vplyvom intenzívnych zrážok alebo
hromadenia sa vody z topiaceho sa snehu, 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 ( § 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 civilnej ochrany, 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. ).
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§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 a verejnej kanalizácie a jej objektov,
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. 42/1994Z.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.
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§ 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
Stupne povodňovej aktivity
(1) Stupne povodňovej aktivity charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne. Stanovené sú tri
stupne povodňovej aktivity ( PA ), pričom III. stupeň povodňovej aktivity charakterizuje najväčšie
ohrozenie povodňou.
(2) I. STUPEŇ POVODŇOVEJ AKTIVITY NASTÁVA ( STAV BDELOSTI )
a) pri stúpajúcej tendencii hladiny vody; spravidla je to stav, keď
1. sa voda vylieva z koryta vodného toku a dosahuje pätu hrádze pri ohradzovanom vodnom toku;
päta hrádze je prienik líca hrádze s terénom a tiež časť hrádze pri tomto prieniku,
2. hladina vody stúpa a je predpoklad dosiahnutia brehovej čiary 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.
(3) II. STUPEŇ POVODŇOVEJ AKTIVITY SA VYHLASUJE ( STAV POHOTOVOSTI )
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 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.
(4) III. STUPEŇ POVODŇOVEJ AKTIVITY SA VYHLASUJE ( STAV OHROZENIA )
a) na neohradzovanom vodnom toku pri prietoku presahujúcom kapacitu koryta vodného toku,
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ak voda zaplavuje priľahlé územie a môže spôsobiť povodňové škody,
b) 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,
c) 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,
d) 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,
e) pri prívalových dažďoch extrémnej intenzity.
(5) 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.
(6) I. STUPEŇ POVODŇOVEJ AKTIVITY ZANIKÁ
a) pri poklese hladiny vodného toku a hladina vody má klesajúcu tendenciu,
b) na neohradzovaných vodných tokoch, keď voda klesne pod brehovú čiaru,
(7) II. STUPEŇ POVODŇOVEJ AKTIVITY A III. STUPEŇ POVODŇOVEJ AKTIVITY SA ODVOLÁVA,
KEĎ
a) pominú dôvody, na základe ktorých sa vyhlásil II. stupeň povodňovej aktivity alebo III. stupeň
povodňovej aktivity a
b) vykonali sa nevyhnutné technické opatrenia na zamedzenie vzniku ďalších povodňových škôd.
(8) 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.
(9) II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje a odvoláva na
návrh správcu vodohospodársky významného vodného toku, správcu drobného vodného toku,
alebo z vlastného podnetu starostu obce pre územie obce.
(10) 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.
§ 12
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:
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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,
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
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obyvateľstva v z. n. p.) ,

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,
d) 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,
e) 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,
b) zabezpečuje v rámci svojich možností vybavenie obecného 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.
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§ 13
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Tento „Povodňový plán „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 povodňami vyplývajúcich z platnej právnej úpravy.
(3) V prípade, že fyzické osoby a právnické osoby nebudú dodržiavať ustanovenia povodňového
plánu záchranných prác, obec vyvodí voči jeho porušiteľom sankcie v súlade s platnou právnou
úpravou.

§ 14
Zrušovacie ustanovenia
Týmto sa ruší doterajší povodňový plán obce z 29. 10. 2008.

Ľudmila Febenová
starostka obce Ihráč
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Príloha č. 1

ORGANIZAČNÁ SCHÉMA PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANY SLOVENSKA
VLÁDA SR

Ústredná povodňová komisia

Technický štáb
Ústrednej povodňovej komisie

Operačná skupina
MV SR

Operačná skupina
MŽP SR

Operačné skupiny
Rezortov

Krajské
Povodňové komisie
pri III. st. PA
Krízový štáb
Obvodné
Povodňové komisie
pri III. st. PA
Krízový štáb

Slovenský vodohospodársky

Obce

podnik, š.p., Banská Štiavnica

SVP, š.p., odštepný závod
Bratislava

Hasičský
a záchranný zbor

SVP, š.p.
odštepný závod Piešťany
Lesy SR, š.p.
Banská Bystrica

SVP, š.p., odštepný závod
Banská Bystica

Hydromeliorácie š.p.

Bratislava

SVP, š.p., odštepný závod
Košice
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Príloha č. 2

OBECNÁ POVODŇOVÁ KOMISIA – zoznam členov
Meno
a priezvisko
titul
Ľudmila
Febenová
Jozef Kráľ,
Mgr.

Funkcia
v povodňovej
komisii
Predseda

Pracovisko
Obecný úrad Ihráč
Starostka obce Ihráč

Číslo telefónu na
pracovisku
045 6726 173

1. člen
Podpredseda

Číslo mobilu
0918 844 718

Číslo telefónu
domov
045 6795 156

0905 622 042
Obecný úrad Ihráč

045 6726 174

0915 867 148

Fax
045 6726 175

E-mail
starostka@ihrac.sk

Adresa bydliska
Ihráč 13
Ihráč 112

Ján Slašťan

2. člen

045 6726 174

Ihráč 17

Štefan Kubík

3. člen

0948 509 914

Ihráč 115

Peter Slašťan

4. člen

0918 066 695

Ihráč 161

Augustín Kubík 5. člen

0908 356 763

Ihráč 142

Sídlo obecnej povodňovej komisie je v budove Obecného úradu v Ihráči na čísle tel. 045/ 6726 173, 4 a to po dobu vyhlásenia stavu pohotovosti a
ohrozenia. Zvolanie, členov obecnej povodňovej komisie, bude vykonané telefonicky.
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Príloha č. 3

SPOJENIE SO SPRÁVCOM VODNÝCH TOKOV
V prípade povodne, sídlo správcu vodného toku Biely potok sú Štátne Lesy SR š.p., OZ
Žarnovica, Železničná 5, 966 81 Žarnovica ,spojenie je zabezpečené telefonicky č. t. 045/6812351,
045/6812362.

15

Povodňový plán záchranných prác

Príloha č. 4

ZABEZPEČENIE A VYKONANIE EVAKUÁCIE

A) URČENIE POSTUPNOSTI EVEKUÁCIE
Postup evakuácie riadi a zabezpečuje Povodňová komisia obce Ihráč, ktorá sídli v budove OÚ
v Ihráči.
Evakuácia z postihnutého územia v nasledovnom slede:
1.
2.
3.
4.

matky s deťmi do 10 rokov
starší občania (bezvládni a chorí)
ostatní občania
majetok občanov

B) URČENIE MIESTA NÁHRADNÉHO UBYTOVANIA
Za miesta náhradného ubytovania sú určené:
1. pre matky s deťmi do 10 rokov a občanov nad 70 rokov – objekt Materskej školy
2. pre deti od 10 do 15 rokov a občanov od 60 do 70 rokov – objekt Materskej školy
3. pre občanov obce – objekt KD Ihráč, RZ Ihráč Píla
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Príloha č.5

Obvodný úrad ţivotného prostredia v Banskej Štiavnici
Titul, Meno,

Č.

komisii
Ing. Motyka

1. Michal

predseda PK

Ing.Nogová

2. Helena

Tel.č. na

Číslo

Tel.č.

pracovisko

mobilu

domov

Fax

6920074

905685931

2861259

6920073

6733292

905513705

6716176

6732317

Funkcia v

tajomník PK

Pracovisko
Prednosta OÚ ŢP v
BŠ
OÚ ŢP v BS st.
prac. v ZH

E-mail

Adresa
bydliska

prednosta@bs.ouzp.
Záhradná 9
sk
Nová Baňa
nogova@
Hviezdoslavova
zh.ouzp.sk
46/15 ZH

Obvodná povodňová komisia v Banskej Štiavnici
Príloha č. 6

Titul, Meno,

Č.

Priezvisko

1. Ing. Motyka
Michal
2.

MVDr. Korbela
Igor

3.

Ing.Nogová
Helena

4.

Ing.Holzer
Jaroslav

Funkcia
v
povodňovej
komisii

Tel.č. na

Pracovisko

Prednosta
predseda PK ŢP v BŠ

OÚ

podpredseda Prednosta
PK
v ZH

OÚ

tajomník PK

člen

OÚ ŢP v BS
st.prac.
v ZH
Vedúci
odboru
COaKR
OÚ ZH

Číslo

pracovisko mobilu

Tel.č.

domov

6920074

905685931

6781675
6781674

911983969

6733292

905513705

6716176

6732482
6781677

903534936

918454005

17

2861259

Fax

E-mail

Adresa
bydliska

6920073

prednosta@
bs.ouzp.sk

6781634

prednosta@
zh.vs.sk

6732317

nogova@
zh.ouzp.sk

Záhradná 9
Nová Baňa
Hviezdoslavova
13/40
Ţiar nad Hronom
Hviezdoslavova
46/15
Ţiar nad Hronom

oco@zh.
vs.sk

Ul. Mieru 628/19
Nová Baňa
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5.

kpt.Mgr. Legíň

člen

Riaditeľ OR PZ
ZH
Riaditeľ
HaZZ ZH

961643100

917604226

961643109

Róbert

minv.sk

6.

pplk.Ing.Pruţina
Ivan

člen

7.

mjr.Ing. Mišík
Milan

člen

8.

MUDr.Kortiš
Milan

člen

9.

Ing.Kopernický
Alojz

člen

10. Ing.Ivanič
Vladimír
11. dipl.Ing. Mihálik
Cyril
12. JUDr.Rusnáková

robert.legin@

člen
člen
člen

Blaţena

OR

náčelník
OVV
VZS
OS SR Zvolen
Regionálny hyg.
RÚVZ ZH
Riaditeľ OÚ pre
ver.
dopr. a PK
BB RSC - závod
16
Ţiar nad Hronom
Námestník riad.
Nsp ZH
Okresná

6735850
6732223

908960836

960464611

907857258

6724967

903507068

6856516

člen

15. Ing.Haveta
Peter

člen

člen

Riaditeľ SpsH
Zvolen
Riaditeľ Lesy SR
OZ ZC
Hydromeliorácie
ZC
tech. Pracovník

6739019

6716464

6732222

zhhazzor@
stonline.sk

Lutila

trieda SNP 55
Banská Bystrica
A.Dubčeka
377/39/31
Ţiar nad Hronom

6723450

aliskova@
vzzh.sk

908978871
905264495

6723365

alojz.kopernicky@ Kalvárska 17
bb.kud.gov.sk
Nová Baňa

6783110
6783151
6723489

918543597

6727488

905203575

048/4132497 6722228

6725884

915830065

6761938

vivanic@rsczh
.sk
mihalik@nem
ocnicazh.sk
blazena.rusna

prokurátorka

13. Ing.Sýkora
Rudolf
14. Ing.Poláček
Jaroslav

Lovčica-Trubín
42
966 23 Lovčica Trubín

6725679

905793064
5331032
5320421
6812362
6812351

903805957

5497102

5321420

918334608

6812394

5401544

903997983

036/6312853 5401543
036/6308121

kova@gpro.gov
.sk
rudolf.sykora@
svp.sk
jaroslav.polacek
@lesy.sk
levice@hmsp.sk

Kosorín 103
Janova Lehota
Oremburská 9
Banská Bystrica
9.mája č.656
Hliník nad
Hronom
Parková 1838
Hriňová
Trnavá Hora 210
966 11
Stavianska 5/B
Zlaté Moravce

Príloha č. 7
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TECHNICKÝ ŠTÁB OBVODNEJ POVODŇOVEJ KOMISIE V BANSKEJ ŠTIAVNICI
Meno priezvisko Funkcia
Pracovisko
Číslo
Číslo mobilu
Číslo
titul
v techni
telefónu
telefónu
ckom
na
domov
štábe
pracovisku
pplk. Ing. Ivan Vedúci
ORH a ZZ ZH
6732222 0908960836
6739019
Pruţina
TŠ
pplk. Ing. Jozef
zástupca
ORH a ZZ ZH
6732222
0907711325
Rozemberg
mjr. Mgr. Emil Člen
ORH a ZZ ZH
6732222
0918340215
Hefko
ppor.Viera
Člen
OR H a ZZ ZH
6732222
0904904518
Muţíková
por.Ing. Erik Černák

Člen

OR H a ZZ ZH

6732222

0907170856

pplk.Ing.Slavomír
Búci

Člen

OR H a ZZ ZH

676 3696

mjr. Ing. Róbert
Melcer

Člen

OR H a ZZ ZH

ČlenZC
Člen –
BŠ
Člen

mjr. Mgr.Pavel Valenta

mjr. Ing. Milan
Hrudka
Ing. Milan
Kapusta
Ing. Miloš Michaleje

Člen

Ing. Lukáš Lalo

Člen

Fax

6732222
6732222
6732222
6732222

6732222

0907700473

047/48228
47
6813933

673 3696

0907522840

6912605

6732222

OR H a ZZ ZH

673 3696

0904405110

6772256

6732222

OR H a ZZ ZH

6912222

0907813201

6992612

6912222

OÚ ZH odbor
KR
OÚ pre cest.dopr.
a pozem. kom.
OÚ ŢP BŠ

6732322

0903534936

6756106

6732482
6723365

6723362
6920074

6732222

0907710625
0911511884
19

6920073

E-mail

ivan.pruţina@
hazz.minv.sk
jozef.rozemberg@haz
z.minv.sk
emil.hefko@
hazz.minv.sk
viera.muzikova@haz
z.minv.sk
erik.cernák@hazz.mi
nv.sk
slavomir.buci@hazz.
minv.
sk
Prevenciaopp1@orha
zzzh.sk
Prevenciaopp2@orha
zzzh.sk
hsbsvelstan@orhazzz
h.sk
milan.kapusta@zh.vs.
sk
milos.michaleje@bb.
kud.gov.sk
lalo@bs.ouzp.sk

Adresa
bydliska

Lutila
Školská 12
Mierová 832/18
Ţarnovica

Pitelová 235
Ţiar n.Hr
ul.Hviezdoslavo
va 32/10
Veľký Krtíš
Lúčenecká 22
Fraňa Kráľa
45/1
Ţarnovica
Učiteľská č.5
Banská
Štiavnica
Vyhne, Stred
340/4
Močiar č.94
Nevoľné 114
Lovčica-Trubín
61
ul. Učiteľská 11
B. Štiavnica

Povodňový plán záchranných prác

Ing. Kornélia
Repiská
Mgr. Ivana
Borguľová

Člen

pplk. Mgr.Roman
Baťo

Člen

OR PZ – ZH

Ing. Štoffová Jana

Člen

RÚVZ ZH

672 3631

0902 376467 676 1048

Ing. Jozef Černaj

Člen

SVH SpS Hrona –
úsek. technik ZH

6733343

0903601829

Ivan Čierny

Člen

BB RSC a.s ZH
Vedúci prevádzky

045/67831 0903800303
52

Ing. Vladimír
Horský

Člen

Lesy SR,vedúci
odb.ref.OZ ZC

6783110
6830227
6812351

Ing. Václav Koleda

Člen

Povodie Hrona OZ 6929206
B.Bystrica ,
stredisko Št. Bane

Člen

OÚ ŢP BŠ
pracovisko ZH
OÚ ŢP BŠ
pracovisko ZC

6733292
6838139

096164350
0

0908283323
0917 192
715
0918709088

0904994209

0903601832

6761958

6732317

repiska@
zh.ouzp.sk
borgulova@
zc.ouzp.sk

ul.Vansovej
6/123 Ţiar n.Hr.
6838116
Tehelná č.338
Hliník
n.Hronom
096164310 hustavov@minv.sk
Ul. Stráţska
9
roman.bato@minv.sk cesta 1139/31
096164350
960 01 Zvolen
9
672 3450
stoffova@ruvz.zh.sk Ul. 9.mája
Hliník nad
Hronom
ziar@mail.t-com.sk
SNP 2
Ţiar nad
Hronom
6727488
Icierny@rsczh.sk
Ţiar n. Hronom
Hviezdosl.28/73

6812394

lesyza@lesy.sk

Pionierov 494/3
Hliník nad
Hronom
Vaclav.koleda@svp.s Bratská ul.č.1
k
Banská
Štiavnica

Príloha č.8
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Krízový štáb obvodného úradu
Titul, meno
a priezvisko

Pracovné zaradenie,
funkcia v KŠ

Telef. číslo
práca

Číslo
mobilného
telefónu

Fax číslo

E-mail adresa

Telef. číslo
bydlisko

Adresa bydliska

MVDr. Igor Korbela

Prednosta ObÚ ZH
- predseda KŠ

6722323
6781675

0911983969

6781634

prednosta@zh.vs.sk

Hviezdoslava 13/40,
Ţiar nad Hronom

0905182132

Ing. Jaroslav Holzer

Odbor CO a KR ObÚ ZH –
podpredseda KŠ

6781677
6732482

0903805370

6781654

oco@zh.vs.sk

Ul. Mieru 628/19
Nová Baňa

-

Ing. Dušan Berkeš

Riaditeľ Obv. pozemkového
úradu ZH – člen

6723282

0911800568
0903127749

-

dusan.berkes.pzh@3s.land.gov.sk

J. Kráľa 9/20,
Ţiar nad Hronom

-

kpt Mgr. Róbert Legíň

Riaditeľ OR PZ ZH
- člen

Lovčica – Trubín 42

-

pplk. Ing. Ivan Pruţina

Riaditeľ OR HaZZ ZH
- člen

6733696
6735850

0908960836

6732223

zhhazzor@stonline.sk
riaditel@orhazzzh.sk

Sládkovičova 3/4,
Ţiar nad Hronom

-

MUDr. Milan Kortiš

Regionálny hygienik RÚVZ
ZH – člen

6724967

0903507068

6723450

aliskova@ruvzzh.sk

A. Dubčeka 377/39,
Ţiar nad Hronom

6716464

Ing. Alojz Kopernický

Riaditeľ ObÚ pre cestnú
dopravu a PK ZH – člen

6723362
6723367

0908978871

6723365

riaditel_zh@bb.kud.gov.sk

Kalvárska 1247/17
Nová Baňa

6856516

MVDr. Terézia
Pallerová

Riaditeľ Regionálnej veter.
a potrav. správy ZH –člen

6732737

0907211626

6735681

rvszhf@stonline.sk

Stará Kremnička 301 0911609426

Ing. Michal Motyka

Prednosta ObÚ ŢP BŠ
- člen

6920074

0905369914

6913342

prednosta@bs.ouzp.sk

Záhradná 9 Nová
Baňa

-

Alica Jasenáková

Riaditeľ ÚS SČK ZH – člen

6733085

0903558929

6733085

sus.ziar@redcross.sk

Priehradka 395/28,
Hliník nad Hronom

-

JUDr. Helena
Tuţinská

Okresná prokurátorka – člen

6725885

0905563880

6725885

helena.tuzinska@genpro.gov.sk

Š. Moysesa 66/2,
Ţiar nad Hronom

6723803

Mgr. Lívia Adamová

Riaditeľ ÚPSVaR BS
- člen

2444100

0917924600

2444129

livia.adamova@upsvar.sk

Ostrý Grúň 4

-

Dipl. Ing. Cyril Mihálik

Námestník riaditeľa NaP
n.o. Všeob. nem. ZH – člen

6709106

0911330107

6722228

cyril.mihalik@nemocnica.com

Oremburská 9,
Banská Bystrica

048/4132497

Ing. Milan Kapusta

Odbor CO a KR ObÚ ZH
- tajomník KŠ

6781651
6732322

0903534936

6781654

milan.kapusta@zh.vs.sk

Nevoľné 114

6756106

0961643100

0917604226 0961643109 katarina.kukuckova@minv.sk

Príloha č. 9
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Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ţiari nad Hronom
Meno priezvisko
titul

Funkcia
v technickom
štábe

Pracovisko

Číslo telefónu
na pracovisku

Číslo
mobilu

Číslo
telefónu
domov

pplk. Ing. Ivan
Pružina
pplk.
Ing.
Jozef
Rozemberg
mjr. Mgr. Emil Hefko

Vedúci TŠ

OR HaZZ ZH

6732222

0908960836

zástupca

OR HaZZ ZH

6732222

0907711325

6732222

Člen

OR HaZZ ZH

6732222

0918340215

6732222

ppor.Viera Mužíková

Člen

OR HaZZ ZH

6732222

0904904518

6732222

por.Ing. Erik Černák

Člen

OR HaZZ ZH

6732222

0907170856

pplk. Ing. Slavomír
Búci

Člen

OR HaZZ ZH

676 3696

0907700473

047/48228 6732222
47
6813933
6732222

mjr. Ing. Róbert
Melcer
mjr. Mgr.Pavel
Valenta
mjr. Ing. Milan
Hrudka

Člen

OR HaZZ ZH

673 3696

0907522840

6912605

6732222

Člen- ZC

OR HaZZ ZH

673 3696

0904405110

6772256

6732222

Člen –BŠ

OR HaZZ ZH

6912222

0907813201

6992612

6739019

Fax

6732222

6912222

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému v Banskej Bystrici
Operátori 112, vedúci smeny 048 4133404
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Ţiari nad Hronom Operačné stredisko 158

22

E-mail

ivan.pružina@
hazz.minv.sk
jozef.rozemberg@h
azz.minv.sk
emil.hefko@
hazz.minv.sk
viera.muzikova@ha
zz.minv.sk
erik.cernák@hazz.
minv.sk
slavomir.buci@hazz
.minv.
sk
Prevenciaopp1@or
hazzzh.sk
Prevenciaopp2@or
hazzzh.sk
hsbsvelstan@orhaz
zzh.sk
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Príloha č. 10

ZOZNAM VODNÝCH TOKOV

Zoznam hlavných DVT, ktoré môţu ohrozovať obec Ihráč
záplavami.
Pozdĺţne objekty na
toku

Údaje o toku

Názov toku

Hydrolog.
poradie

Č.
toku

Číslo HIM Dľţka v km Úprava od-do
(km)

Ihráč(Biely) 4-23-04-031
dľţka v obci

386

Vápenný
potok
Čierva voda

4-23-04-033

395

4-23-04-033

398 (prítok
Vápenného
)

16008034

-

15,0
2,0

9,654-10,319
8,655-8,930

10,0

neupravený

7,2

neupravený

Dĺ.
úpravy

Druh
spevnenia

0,665 kameň
0,275 kam.dlaţba

23

tab. č. 1
Priečne objekty na toku

Tvar priet.
profilu
jed.lich.
jed.lich.

stup
ne
St. č. Riečny
km.
1
2
3
4

9,654
9,773
10,097
10,299

prehrádzky
Výška
(m)
0,80
0,70
0,70
0,80

Pr. č. Riečny
km.
1
0,148
1
9,674
2
9,793
3
9,904
4
10,052
5
10,117
6
10,319

Výška
(m)
2,1
1,35
1,2
1,2
1,1
1,45
2
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Príloha č. 11

ZOZNAM DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV, STROJOV A ZARIADENÍ
NA VÝKON POVODŇOVÝCH ZÁCHRANNÝCH PRÁC

Dopravné prostriedky, stroje a zariadenia, ktoré sú určené na výkon povodňových záchranných prác.
Druh dopravného
prostriedku,
stroja, zariadenia

TATRA

Poskytovateľ dopravného
prostriedku, stroja, zariadenia

Milan HRIC

Traktor s
Milan HRIC
navijákom
Vysokozdvižný
Jozef CEPLÁK
vozík
Traktor s
Jozef Nemec
navijákom
Praga V3S

Obec Ihráč

Osoba zodpovedná za
poskytnutie
dopravného
prostriedku, stroja,
zariadenia

Číslo telefónu na
pracovisku

Milan HRIC

Číslo mobilu

Číslo telefónu
domov

Fax

E-mail

0915221466

Milan HRIC

0915221466

Jozef CEPLÁK
Jozef Nemec
Ľudmila Febenová 045/6726173,4

24

0918844718

045/6726175 starostka@ihrac.sk
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Príloha č. 12

ZOZNAM ČLENOV OBECNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU (ADRESY A TELEFÓNNE SPOJENIE)

NIE JE ZRIADENÝ

Meno a priezvisko člena OHZ

Adresa

25

Telefonické spojenie
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Príloha č. 13

MATERIÁLNO – TECHNICKÉ VYBAVENIE OBECNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU NA VÝKON
POVODŇOVÝCH ZÁCHRANNÝCH PRÁC

Merná
jednotka

Druh materiálu

Počet

Cisternová automobilová striekačka

ks

0

Motorová striekačka prenosná, prívesná

ks

1

Plávajúce čerpadlo

ks

0

Kalové čerpadlo

ks

0

Záchranný čln

ks

0

Závesný lodný motor

ks

0

Podvozok

ks

0

Rybárske čižmy

pár

0

Gumové čižmy

pár

0

Ochranné obleky

ks

2

Záchranné vesty

ks

0

Trhacie háky

ks

0

Hadice „B“

ks

3

Hadice „C“

ks

3

Záchranné laná

ks

0
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Príloha č. 14

ZOZNAM ZÁKONOV A VYHLÁŠOK SÚVISIACICH
SO ZABEZPEČOVANÍM A RIADENÍM OCHRANY PRED POVODŇAMI



Zákon NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami



Vyhláška MŽP SR a MV SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu
povodňových plánov a postup ich schvaľovania



Vyhláška MŽP SR a MV SR č. 251/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní
výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových
škôd



Vyhláška 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

27

Povodňový plán záchranných prác

Príloha č. 15

VZORY PRÍKAZOV A DOKUMENTOV, KTORÉ BUDÚ POTREBNÉ
PRI RIADENÍ A ZABEZPEČOVANÍ OCHRANY PRED POVODŇAMI

A) 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.

28

Dátum a čas
prijatia
opatrenia,
uloženia príkazu

Zodpovedný
za vykonanie
opatrenia,
príkazu

Záznam
o splnení
opatrenia,
príkazu

Povodňový plán záchranných prác

B) TABUĽKY, KTORÉ VYPLŇUJÚ OBCE – VZORY

Tabuľka č. 1
Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity *)
Čiastkové

Vodný tok,

Povodňový

povodne

vodná stavba

úsek

Okres /
kraj **)

Stupeň
PA

Vyhlásený
dňa

Odvolaný

hod.

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.

*) 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.
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kým

dňa

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

Počet osôb

Fyzické osoby
Zamestnanci orgánov ochrany pred povodňami
Členovia povodňových komisií
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 .......................................... **)
Počet

Druhy strojov a zariadení

*) Názov a sídlo predkladateľa priebežnej správy alebo súhrnnej správy.
**) 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 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.
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Tabuľka č. 6
Povodňou postihnuté obce na území ..................................... *) počas .............................. *)

Názov obce

Intravilán

Rozsah zaplaveného územia ( ha )
Poľnohospodárska
Lesná pôda
pôda

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

Počet alebo dĺžka

celkom
z toho

Zaplavené bytové budovy
z toho

Zaplavené nebytové budovy
z toho

Poškodené inžinierske stavby
z toho

osoby bez prístrešia

celkom
z toho deti

evakuované osoby
zachránené osoby
zranené osoby
usmrtené osoby
nezvestné osoby
celkom
bytové domy
rodinné domy
ostatné budovy na bývanie
celkom
priemyselné budovy a sklady, nádrže a silá
poľnohosp. budovy a sklady, stajne a maštale
kultúrne pamiatky, ktoré nie sú bytovými 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 plynu
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
*) 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.

32

Povodňový plán záchranných prác

Príloha č. 16

ZOZNAM DÔLEŽITÝCH TELEFÓNNYCH ČÍSIEL

1. Obecný úrad Ihráč

045/6726 173
045/6726174

2. Linky tiesňového volania
- Jednotné európske číslo tiesňového volania
- Hasičský a záchranný zbor
- Záchranná zdravotná služba
- Polícia
3. Obvodné oddelenie Policajného zboru v Kremnici
4. Obvodný úrad Žiar nad Hronom,
odbor civilnej obrany a krízového riadenia
5. Poruchová služba
- plynárne
- elektrárne
- vodárne
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112
150
155
158
045/ 6743634
045/6781677

080015900
0850111234

