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A. Textová časť
I. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác
Obec pri zabezpečovaní, riadení a vykonávania povodňových záchranných prác vychádza
z komplexných poznatkov o svojom území, zo skúseností z povodní z predchádzajúcich
rokov a historických záznamov a poznania (až do vypracovania hraníc inundačného územia,
mapy povodňového ohrozenia a rizika) a povodňového plánu záchranných prác.
Základné predpoklady obce k účinnému zabezpečovaniu, riadeniu a vykonávaniu
povodňových záchranných prác na povodňou ohrozenom území sú:
· Včasnosť získavania jednotlivých výstrah o rizikách súvisiacich so zrážkami
v oblastiach územia obce od SHMÚ cestou Koordinačného strediska IZS.
· Vlastné sledovanie vývoja situácie na vodných tokoch a ich prítokoch, ako
i v oblastiach s možnosťou zaplavenia vnútornými vodami.
· Včasnosť získavania informácii od správcov vodných tokov, so zameraním sa na
špecifické situácie pri vypúšťaní vody z vodných stavieb.
· Získavanie informácii od občanov o povodňovej situácii v jednotlivých oblastiach
obce či už v intraviláne alebo v extraviláne.
· Technická pripravenosť na varovanie obyvateľstva obce dostupnými prostriedkami.
· Organizačná a technická pripravenosť na odstraňovanie prekážok obmedzujúcich
plynulý odtok vody a to vo vytypovaných rizikových miestach (priepusty................)
dostupnými technickými prostriedkami nachádzajúcich sa v obci (vecným plnením).
· Pripravenosť na odklonenie prívalových vôd do recipientu (vodný tok alebo vodná
plocha, ktorá prijíma vody istého vodohospodárskeho úseku) a k zamedzeniu vtekania
vôd do obytných zón obce.
· Aktuálny prehľad o právnických osobách, fyzických osobách – podnikateľoch
vlastniacich vhodnú techniku na vykonávanie povodňových záchranných prác.
· Aktuálny prehľad o dostupnosti vhodných vriec na vytváranie protipovodňových
valov (správca vodných tokov, správcovia štátnych hmotných rezerv).
· Zriadenie krízového štábu obce z občanov obce so skúsenosťami z riadenia
a technickými vedomosťami o opatreniach potrebných na vykonávanie povodňových
záchranných prác.
· Pripravenosť na zabezpečenie spojenia s dotknutými orgánmi a osobami, súčinnosť so
štátnymi orgánmi a záchrannými zložkami IZS.
Poznámka:
- Pri povodni, ktorá je spôsobená poruchou, alebo haváriou na vodnej stavbe obec pri
ochrane
života, zdravia, majetku a životného prostredia postupuje podľa samostatného
spracovaného
plánu evakuácie “Dokumentácia obce k zabezpečeniu, riadeniu a vykonaniu dlhodobej
evakuácie osôb z ohrozeného územia mimoriadnou udalosťou“.
- Počas povodňovej situácie obec vykonáva povodňové záchranné práce a v prípade
potreby
i povodňové zabezpečovacie práce podľa § 17 ods.3 písm. e) zákona č. 7/2010 Z. z.
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II. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu
pred povodňami
A. Povodňová komisia obce
Obec nemá zriadenú povodňovú komisiu obce.
Plnenie úloh obce na úseku ochrany pred povodňami počas povodňovej situácie
zabezpečuje, podľa § 27 ods. 16 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, krízový
štáb obce.
B. Krízový štáb obce
Krízový štáb obce plní úlohy obce aj na úseku ochrany pred povodňami (obec nemá
zriadenú obecnú povodňovú komisiu).
Zoznam členov krízového štábu obce v predpísanom zložení vrátane adresy domov,
a spôsob vyrozumenia sa nachádza v dokumentácii – štatút krízového štábu obce.
1. Okresný úrad Martin
Adresa

Poznámka

Telefón

e-mail

Námestie
S. H. Vajanského 1
036 01 Martin

Prednosta:
Mgr. Marcel Maťovčík

043/4131626
043/4204425
0917 115 357

Fax

prednosta.mt@minv.sk 043/4131626
marcel.matovcik@minv.sk

2. Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie
Adresa

Poznámka

Námestie
Vedúci odboru:
S. H. Vajanského 1 Ing. Miroslav Matula
036 01 Martin

Tlefón

e-mail

Fax

043/4204451 miroslav.matula@minv.sk
043/4204448

3. Okresný úrad v sídle kraja Žilina
Adresa

Poznámka

Telefón

e-mail

Fax

Janka Kráľa 4,
010 40 Žilina

Prednosta:
Mgr. Michal Lavrík

041/5117200
041/5117201
0915834367

prednosta.za@minv.sk

041/5651428

4. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP
Adresa

Poznámka

Tlefón

e-mail

Fax

Nám. M.R.Štefánika Vedúca odboru: RNDr 041/5076801 drahomira.macaskova@minv.sk 041/5076809
010 01 Žilina
Drahomíra Macášková 0907 874 804

5. Technický štáb okresnej povodňovej komisie
Adresa

Poznámka

Operačné oddelenie
Riaditeľ:
V.Žingora 30, Martin Ing. Peter Podhorský

Telefón

e-mail

Fax

043/4223701
0907 803 660

peter.podhorsky@minv.sk

043/4260929

5.

6. Technický štáb krajskej povodňovej komisie
Adresa

Poznámka

Telefón

e-mail

Fax

Nám.požiarnikov1
Riaditeľ:
041/7072200,1 jaroslav.kapusniak@minv.sk 041/7072209
010 01 Žilina
plk.Ing.JaroslavKapusniak 041/5117177
operacne.zi@minv.sk
riaditeľ KR HaZZ
0907 803 600

7. Okresný úrad Martin, Krízový štáb okresného úradu Martin
Adresa

Poznámka

Námestie S.H Vajanského1
036 01 Martin

Telefón

Vedúci odboru KR: 043/4131626
Ing. Karol Bayer
043/4204425
0905365257

e-mail

Fax

okr.mt@minv.sk

043/4131626

8. Krízová štáb okresného úradu v sídle kraja
Adresa

Poznámka

Telefón

Janka Kráľa č.4 Predseda KŠOÚ:
010 40 Žilina Mgr. Michal Lavrík

041/5626345
041/5117550
0905609654
Vedúci odboru KR OÚ ZA 041/5626345
Ing. Ľubomír Hollý
041/5117550
0905 609 654

e-mail

Fax

prednosta.za@minv.sk

041/5651428

okr.za@minv.sk
lubomir.holly@minv.sk

041/5626438

9. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému
Adresa

Poznámka

Janka Kráľa č.4
010 40 Žilina

Telefón

e-mail

Fax

Tiesňové 112
041/5117249

ks.izs.za@minv.sk

041/5651438

10. Okresné riaditeľstvo policajného zboru Martin
Adresa

Poznámka

Telefón

e-mail

Fax

Komenského 2
036 01 Martin

Riaditeľ:
plk.JUDr.Peter Sivoň

0961 463 102
0905545313

peter.sivon@minv.sk

0961 463 119
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Okresná povodňová komisia

Meno priezvisko

funkcia

pracovisko

t.č. práca

t.č. mobil

Mgr. Marcel
Maťovčík

Predseda Prednosta
OU

Ing. Miroslav
Matula

Tajomník Vedúci odb. 043/4204451 0907874795
SoŽP

Ing. Karol Bayer

člen

Vedúci odb. 0434131626 0905365257
kríz.riadenia 043/4204425

0905365257 043/4131626 Karol.bayer@minv.sk

Plk.Ing. Peter
Podhorský

člen

Riaditeľ OR 043/4223737 0907803660
043/4223701
HaZZMT

043/4281806 043/4260929 Peter.podhorsky@minv.sk

Mgr. František
Rybárik

člen

Vedúci odb. 043/4204269 0905835916
cest.dopr. a
poz. komuni

0903927531 043/4134428 Frantisek.rybarik@minv.sk

043/4131331 0917115357
043/4204350

MUDr.Mgr. Tatiana člen
Červeňová

Region.
Hygienik
RÚVZ

4134863
ústredňa

0903514787

Ing. Ľubomír Kusý člen

Technik
SVP

043/4132480 0903806387

Plk.Ing.Ľubomír
Podhorec

člen

Veliteľ zákl. 0960483601 0903820774
0960483611
výcviku a
MOB doplň.

Plk. JUDr. Peter
Sivoň

člen

Zástupca
riaditeľa
ORPZ MT

Ing. Marián Janík

člen

Správa ciest 043/4132191 0905214387
ŽSK Martin

0961463102 0905545313

7.

t.č.domov

fax

e-mail

0917115357 043/4224781 prednosta.mt@minv.sk
0907874795 043/4204448 Miroslav.matula@minv.sk

0903514787 043/4134863 mt.riaditel@uvzsr.sk
mt.cervenova@uvzsr.sk
0903806387 043/4132480 Svp-turiec@gaya.sk
0960483622 Lubomir.podhorec@minv.sk
ustredňa
0905545313 0961463109 Peter.sivon@minv.sk

0905214387 0434135389 Riaditel.sucmt@vuczilina.sk

Okresná povodňová komisia

Meno
priezvisko

funkcia

pracovisko

t.č. práca

Podhorský
Peter plk.Ing.

predseda

Riaditeľ OR 043/4223701
HaZZ MTHS MT

fax

e-mail

0907803660

043/4260929

Peter.podhorsky@minv.sk

043/4223701
Kmeť Miloš
podpredseda OR HaZZ
mjr.Ing. Pover.
MT-HS MT

0915840636

043/4260929

Milos.kmet@minv.sk

Javorek
člen
Jaroslav pplk.
Ing.

043/4223701
OR HaZZ
MT-HS MT

0908930254

043/4260929

Jaroslav.javorek@minv.sk

Váňa Ivan mjr. člen

043/4223701
OR HaZZ
MT-HS MT

0907803663

043/4260929

Ivan.vana@minv.sk

Genšor Jozef
mjr. Ing.

člen

043/4223701
OR HaZZ
MT-HS MT

0910200763

043/4260929

Renata.hajasova@minv.sk

Hajasová
Renáta mjr.

člen

043/4223701
OR HaZZ
MT-HS MT

0907188254

043/4260929

Rastislav.kopecky@minv.sk

0961463400

0905237374
0918864062

0961463409

Marta.rajnicova@minv.sk

043/4204448

Vladimir.kubik@minv.sk

Kopecký
člen
rastislav pplk.
Ing.

OR PZ
Martin

Rajničová
Marta Ing.

člen

043/4204461
OÚ MT
odbor SoŽP

Kubík
Vladimír Bc.

člen

OÚ MT
odbor KR

Neob. funkcia člen

Okr. vel.
DPO MT

043/4204432

t.č. mobil

0907079571

8.

t.č.domov

0907079571

11. Dôležité telefónne čísla a spojenie s inštitúciami, ktoré v súčinnosti plnia úlohy na
úseku ochrany pred povodňami
Názov organizácie
Slovenský vodohospodársky podnik,
š.p. Piešťany Správa povodia
horného Váhu Ružomberok (Martin)

Funkcia

Spojenie

Dispečing

044/4328374-6 (Ružomberok) Mobil: 0903529419
(riaditeľ – p.Ing.Hok) ruzomberok@svp.sk
Mobil: 0903806387 (Martin - p. Kusý)
Svp-turiec@gaya.sk 043/4132480

Správa ciest ŽSK – závod Turiec
(Martin – T.Teplice)

Dispečing

Slovenský plynárenský priemysel
a.s. (SPP a.s.)

Poruchová linka
Zákaznícka linka

Tel.: 043/4132191,
Mobil: 0905214387 (Martin - Ing. Marián Janík)
Tel.: 0850 111 727
Tel.: 0850 111 363

Turčianska vodárenská spoločnosť,
Informátor
043/4210 111
a.s. Martin
Dispečing(poruchy) 043/4210 112, fax: 043/4133 685
Stredoslovenská energetika a.s.

Podnikatelia

Tel.: 0850 123 555, Mobil: 0906 252 521,
Fax: 041/ 5192 595
podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk

Stredoslovenská energetika a.s.

Domácnosti

Tel.: 0850 111 468, Mobil: 0906 252 525,
Fax: 041/5192 595
e-mail: tzc@sse.sk

Obecné hasičské zbory

DHZ Blatnica
DHZ Folkušová
DHZ Príbovce

Poskytovatelia záchrannej
zdravotníckej služby
Ostatné právnické a fyzické osoby

p. Feriančík, č.t.: 0907 801613
p. Sopóci, č.t.: 0908 227 226
p. Brzák, č.t.: 0918 459 176

Zdr. Stre. Príbovce MUDr. Bánová, č.t.: 4294120
PD Gader Blatnica Z. Holubová, č.t.: 0907 147 362

III. Stupne povodňovej aktivity a predpovedná povodňová služba, hlásna
povodňová služba a varovanie obyvateľstva
1. Vodné toky pretekajúce cez obec, vrátane prehľadnej situácie
Názov vodného toku
pretekajúceho cez katastrálne
územie obce

Blatnický potok

Folkušovský potok

Správca vodného toku

Poznámka (napr. dĺžka vodného
toku v rámci katastra, počet
priepustov na vodnom toku,
počet prítokov v rámci katastra
obce, regulácia v dĺžke a iné)

SVP,š.p.,SPHV Ružomberok

rkm. 3,000 – 5,750
počet priepustov – 3
počet prítokov – 3
(2x - kanál, 1x – Folkušovský
potok)
regulácia – 0

SVP,š.p.,SPHV Ružomberok

rkm. 0,000 – 0,200
počet priepustov – 2
počet prítokov – 1 (kanál)
regulácia – 0,100 m
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2. Stupne povodňovej aktivity v profiloch vodomerných staníc a vodočetných staníc
v čiastkovom povodí nad obcou
Názov vodného toku s vybudovanými
vodomernými stanicami a vodočetnými stanicami
(Názov vodného toku a názov miesta stanice)

Stupne povodňovej aktivity pri stave (v cm)
II. SPA .............cm III.SPA ...............cm
II. SPA .............cm III.SPA ...............cm

Poznámka:
Vodné stavy a prietoky zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity schvaľuje ministerstvo
na návrh správcu vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcu drobného
vodného toku po prerokovaní s obvodným resp. krajským úradom životného prostredia.

3. Stupne povodňovej aktivity – charakteristika
Stupne povodňovej aktivity charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne, ktorá je
vyjadrená určenými vodnými stavmi alebo prietokmi vo vodných tokoch a na vodných
stavbách. Podľa § 11 zákona č. 7/2010 Z. z. sú stanovené tri stupne povodňovej aktivity,
pričom III. SPA charakterizuje najväčšie ohrozenie.
V povodňových plánoch sa stanovujú tri stupne povodňovej aktivity:
a) I. stupeň povodňovej aktivity – nastáva, zaniká.
b) II. stupeň povodňovej aktivity – vyhlasuje sa, odvoláva sa.
c) III. stupeň povodňovej aktivity – vyhlasuje sa, odvoláva sa.
4. Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity (ďalej len „SPA“)
I. SPA - nastáva
a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného
v povodňovom pláne 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 neohrádzovaného 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.

II. SPA – sa vyhlasuje
a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného
v povodňovom pláne a pri stúpajúcej tendencii hladiny
vody; na neohrádzovanom 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

I. SPA - zaniká
a) pri poklese hladiny vodného toku pod
úroveň určenú povodňovým plánom
a vtedy, keď má hladina vody klesajúcu
tendenciu,
b) na neohrádzovaných 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.

Kto vyhlasuje II. SPA (len po ObÚ ŽP)
II.SPA vyhlasuje 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.

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,
e) pri tvorbe vnútrovodného ľadu a zamŕzaní vody 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.
II. SPA – sa odvoláva
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.
Po odvolaní III. SPA je vyhlásený až do odvolania II.
SPA, počas ktorého sa dokončia povodňové
zabezpečovacie práce a povodňové záchranné práce.

III. SPA – sa vyhlasuje
a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného
v povodňovom pláne,
b) na neohrádzovanom vodnom toku pri prietoku
presahujúcom kapacitu koryta vodného toku, ak voda
zaplavuje priľahlé územie a môže spôsobiť povodňové
škody,
c) na ohrádzovanom 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

Kto odvoláva II. SPA
II.SPA 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.

Kto vyhlasuje III. SPA (len po ObÚ ŽP)
III.SPA vyhlasuje 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,

vodnou stavbou, ktorú spôsobila porucha alebo havária
objektov alebo zariadení vodnej stavby.

III. SPA – sa odvoláva

Kto odvoláva III. SPA

a) vodný stav a prietok klesne pod hladinu určenú
v povodňovom pláne,
b) pominú dôvody, na základe ktorých sa vyhlásil III. stupeň
povodňovej aktivity a vykonali sa nevyhnutné technické
opatrenia na zamedzenie vzniku ďalších povodňových
škôd.
Po odvolaní III. SPA je vyhlásený až do odvolania II.
SPA, počas ktorého sa dokončia povodňové
zabezpečovacie práce a povodňové záchranné práce.

III.SPA 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.

Poznámka:
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, osoby zaradené do ochrany pred povodňami, správcu vodohospodársky
významných tokov a dotknutých správcov drobných vodných tokov.

5. Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania obyvateľstva
a) Informácie o jednotlivých výstrahách a rizikách súvisiacich so zrážkami v oblastiach
územia obce obdrží obec od SHMÚ cestou Koordinačného strediska IZS Obvodného
úradu Žilina a to prostredníctvom SMS správy. Následne uvedené informácie obec
obdrží od Obvodného úradu Martin – telefonicky, mailom resp. faxom.
b) V súlade s § 14 zákona č. 7/2010 Z. z., SHMÚ poskytuje na stránke www.shmu.sk
informácie o meteorologickej a o hydrologickej situácii a o ďalšom vývoji situácie.
c) Súčasťou hlásnej povodňovej služby pre včasné varovanie obyvateľstva obce je:
- vlastné sledovanie vývoja situácie na vodných tokoch a ich prítokoch, ako
i v oblastiach s možnosťou zaplavenia vnútornými vodami v čase intenzív. zrážok,
- včasnosť získavania informácii od správcov vodných tokov, so zameraním sa na
špecifické situácie pri vypúšťaní vody z vodných stavieb (v prípade ak sa obec
nachádza pod vodnou stavbou),
- získavanie informácii od občanov o povodňovej situácii v jednotlivých oblastiach
obce či už v intraviláne, alebo v extraviláne.
d) Obec po vyhlásení III. SPA informuje o tejto skutočnosti Koordinačné stredisko IZS
Obvodného úradu Žilina (na č. t. 112), orgány ochrany pred povodňami a ostatné orgány
podľa § 26 ods.3 písm. b) zákona č. 7/2010 Z. z.
e) Technická pripravenosť na varovanie obyvateľstva obce:
- Na základe informácií od SHMÚ a celkového vývoja meteorologickej
a hydrologickej situácie v katastri obce, obec varuje obyvateľstvo pred
nebezpečenstvom vzniku alebo pri vzniku povodne v mieste nebezpečenstva povodne
a v miestach nižšie ležiacich na vodnom toku a upozorňuje orgány štátnej správy
ochrany pred povodňami a dotknuté právnické osoby na vývoj povodňovej situácie
a zasiela priebežné správy o povodňovej situácii (v rozsahu §1 vyhlášky MŽP SR
č. 252/2010 Z. z.).
f) Varovanie obyvateľstva obec zabezpečuje prostredníctvom varovných signálov
s využitím varovných prostriedkov (siréna) a prostriedkov vyrozumenia (rozhlas).
g) Vyrozumievané obce smerom po prúde vodného toku o nebezpečenstve vzniku povodne
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Názov obce

Starosta obce (zástupca) Spojenie

Príbovce

Ing. Jaroslav Brzák

0918549176

Košťany n.Turcom

Mgr. Anna Hlinková

0903830069

Poznámka

h) Hliadková služba obce k sledovaniu vývoja situácie pri povodni (II. SPA a III. SPA)
Názov vodného toku

Určené stanovište Meno člena hliadky Adresa

Spojenie

Blatnický

Hasičská zbrojnica Jozef Kľučiar

Ďanová 98

0918955506

Folkušovský

Hasičská zbrojnica Peter Hlobej

Ďanová 16

0907773457

Ďanová 141

0908395743

Folkušovský ,Blatnický Hasičská zbrojnica Milan Bucha ml.

6. Správcovia vodných tokov na území obce
Názov správcu
vodných tokov

Adresa

SVP, š.p.,SPHV
Ružomberok

Jána Janečka č.36
Ružomberok

SVP, š.p.,SPHV.
Martin

Robotnícka ul.
Martin

Kontaktná osoba
(Číslo telefónu)

E-mail

Číslo faxu

Mobil: 0903529419 ruzomberok@svp.sk
Ing. p. Hok - riaditeľ

044/4323319

Mobil: 0903806387
p. Kusý

043/413248
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svp-turiec@gaya.sk

IV. Povodňové záchranné práce obce
1. Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou
Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou obec zabezpečuje
varovacími a vyrozumievacími prostriedkami (elektronickou sirénou alebo bezdrôtovým
rozhlasom) s nasledovnými varovnými signálmi:
a) "OHROZENIE VODOU" - šesťminútovým stálym tónom sirény pri ohrození
ničivými účinkami vody.
b) "KONIEC OHROZENIA" - dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania
pri konci ohrozenia alebo pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.
Upozornenie:

Varovný signál "OHROZENIE VODOU" a signál "KONIEC OHROZENIA" obec
následne dopĺňa hovorenou informáciou prostredníctvom miestneho rozhlasu.

2. Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb.
a) Obec podľa § 3 ods. 4. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho
náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou,
najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo materiálnu pomoc.
Za týmto účelom má obec vytypované nasledovné miesta náhradného ubytovania:
P. č.

Názov objektu náhradného ubytovania

Adresa objektu

Počet lôžok

1.

Kultúrny dom

Ďanová č.103

30

2.

Šatne TJ

Ďanová č.162

10

3.

Materská škola

Ďanová č.151

30

4.

Budova bývalého Obc. Ú

Ďanová č. 22

10

b) Núdzové zásobovanie (poskytnutie stravy alebo materiálnej pomoci) pre povodňou
postihnutých obyvateľov obce bude obec riešiť podľa priebehu povodne v katastri obce
a to v súčinnosti s obvodnou povodňovou komisiou.
c) Pri poklese výdatnosti na skupinových alebo významných vodovodoch pod priemernú
dennú spotrebu vody alebo pri znehodnotení vody v studniach spôsobenú povodňovou
situáciou obec vykoná nasledovné opatrenia:
- vydá zákaz na používanie pitnej vody z verejného vodovodu na čistenie a umývanie
motorových vozidiel a iných dopravných a mechanizačných prostriedkov, zároveň
obmedzí dodávku pitnej vody na účely, pre ktoré nie je použitie pitnej vody
bezpodmienečne potrebné.
- zabezpečí rozvoz pitnej vody v situácii odstavenia dodávky pitnej vody z verejných
vodovodov a po kontaminácii studní.
- Pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou bude obec postupovať podľa údajov
vyplývajúcich z dokumentácie „Núdzového zásobovania pitnou vodou č.p.:...............“
a podľa pokynov vydaných orgánmi štátnej správy a dodávateľských organizácii.
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3. Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení.
Pri povodni, ktorá bola spôsobená poruchou alebo haváriou na vodnej stavbe (sú
vypracované hydrotechnické výpočty pre prielomovú vlnu) zabezpečenie a vykonanie
evakuácie vrátane evakuačných opatrení obec vykonáva podľa samostatného plánu evakuácie.
Poznámka:
V súvislosti s prívalovým charakterom priebehu povodňovej situácie v katastri obce budú
prijímané opatrenia podľa vzniknutej povodňovej situácie.

4. Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch
vodných tokov
Obec v súčinnosti s občanmi obce a členmi záchranných jednotiek obce vykonáva od
času nebezpečenstva povodne, zvýšený dohľad nad kritickými úsekmi vodných tokov, za
účelom okamžitého odstraňovania naplavenín a vznikajúcich zátarás a zápchy (uvolňovanie
prietokových profilov pod mostmi, priepustmi a lávkami, uvolňovanie ľadových zátarás,
priplavených predmetov a pod.).
Kritické miesta a úseky vodného toku
P. č.

Vodný tok

1.

2.

Kritický úsek – miesto (mosty,
lávky)

Opatrenie
k zabezpečeniu prietočnosti profilu

Blatnický

Pri Achimskom (MVE)
Železná lávka (Moric)
Most pri Beličkovej

Prečistenie a zväčšenie
odvodňovacieho kanála

Folkušovský

Most pri zvonici

Prehĺbenie koryta vod.toku za mostom

5. Postup zabezpečenia dezinfekcie studní, žúmp, obytných priestorov a odvozu resp.
zneškodňovania uhynutých zvierat a iných odpadov.
Opatrenia budú vykonávané v súčinnosti s Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva Martin a Regionálnou veterinárnou a potravinárskou správou Martin.
a) Postup asanácie vodných zdrojov:
¨ mechanické vyčistenie studne a jej okolia od naplavenín,
¨ čerpanie obsahu studne až do odstránenia zákalu,
¨ plášť studne vytrieť roztokom dezinfekčného prostriedku (2 % roztok Chlóramínu B,
5-25% roztok SAVO),
¨ dezinfekcia vodného zdroja: Chlóramínom B v dávke 15-20 g/m3 vodného stĺpca,
(nechať 24hodín pôsobiť), SAVO v dávke 9 ml/objem vnútrajška uzáveru klobúčika
fľaše/na 1 m3 vody vodného stĺpca (vypočítané množstvo dezinfekčného prostriedku
rozriediť asi v 8 l vody a potom roztokom skropiť hladinu zdroja, nechať pôsobiť
niekoľko hodín). Po poklese koncentrácie zbytkového chlóru vo vode na hodnotu 0.3
mg Cl2/l-1 používať na pitné účely, resp. povoliť odber vody,
¨ asanácia domácich vodárničiek a vnútorných rozvodov pitnej vody - voda zo zdroja,
ktorý bol vydenzifikovaný vyššie uvedeným spôsobom sa po uplynutí určeného času
prečerpá cez celý vodný systém až do poklesnutia koncentrácie zostatkového chlóru
na hodnotu 0,3 mg Cl2/l-1. Potom je možné celý systém dať do užívania pri
zabezpečení dochlórovania na koncentráciu 0,3 mg Cl2/l-1,
15.

¨ asanácia verejných vodovodov pri haváriách - potrubie sa musí prepláchnuť za
účelom odstránenia fyzikálneho znečistenia (dovtedy, kým neprestane tiecť kalná
voda). Preplachovanie sa vykoná odpustením na kalozvodoch alebo na hydrantoch
v koncových častiach rozvodového systému. Potom sa potrubie naplní vodou,
prechlórovanou na koncentráciu väčšiu ako 0,5 mg Cl2/l-1 a nechá sa bez odberu
pôsobiť najmenej 6 hodín. Po 6 hodinách sa vykoná odpustenie dezinfekčného
roztoku cez vodovodné výtoky na spotrebiskách až do ustálenia koncentrácie chlóru
na hodnotu 0,3 mg Cl2/l-1 a na tejto koncentrácii sa hodnota koncentrácie udržiava po
dobu najmenej ďalších 5 dní.
Postup asanácie verejných vodovodov sa vykonáva aj podľa osobitných opatrení
prevádzkovateľa, vypracovaných pre prevádzku vodovodu za mimoriadnych udalostí a
pri haváriách. V tomto prípade opatrenia musí odsúhlasiť orgán na ochranu zdravia.
Počas asanácie treba v infiltračnej oblasti likvidovať všetky zdroje znečistenia a vykonať
dôsledné vyčistenie a účinnú dezinfekciu vodovodných objektov. Spôsob asanácie pri
kontaminácii vody chemickými látkami závisí od charakteru znečistenia.
Upozornenie:
O prípustnosti použitia vody na pitné účely po vykonanej asanácii rozhoduje orgán na
ochranu zdravia na základe laboratórneho overenia jej akosti.

b) Ostatné druhy a typy asanácií:
¨ Asanácia uhynutých zvierat.
¨ Asanácia skladov požívatín, závodov hromadného stravovania, potravinárske závody.
¨ Asanácia bytov a ich príslušenstva.
¨ Asanácia škôl, zdravotníckych zariadení a ostatnej vybavenosti.
¨ Asanácia terénu v extraviláne.
c) Postupnosť pri realizácii ostaných druhov asanácii:
¨ Uhynuté zvieratá podľa usmernenia okresnej veterinárnej správy sa odvezú na
spracovanie do kafilérie.
¨ Priestory objektov mechanicky vyčistiť od znečistenia, anorganického i organického
rozkladu, po umytí priestorov možno pristúpiť k priestorovej dezinfekcii.
¨ V objektoch potravinárskych, školských, zdravotníckych zariadení a bytového fondu
je potrebné zabezpečiť po mechanickej očiste a umytí aj vybielením roztokom
chlórového vápna (Príprava roztoku z chlórového vápna = na 1 liter vody požiť
20 dkg chlórového vápna t.j. do obsahu 10 l je potrebné rozpustiť 2 kg vápna).
¨ Priestorovú dezinfekciu podláh, dvier a ostatných zariaďovacích predmetov vykonať
2-3% roztokom chlóramínu B, nechať pôsobiť do zaschnutia. Po vykonanej
dezinfekcii predmety umyť čistou vodou.
¨ Pozostatky po odpadoch v zaplavených oblastiach obcí a miest (smetiská, hnojiská
žumpy a pod.) podľa miestnej situácie a možného pôsobenia v prostredí sa
dezinfikujú posypaním chlórovým vápnom. Obsah žúmp a čistiacich zariadení je
potrebné pred dezinfekciou odčerpať a vyviesť na ČOV. V prípade že priestory boli
zaplavené splaškami, alebo v okruhu evidovaných bacilonosičov ohrozené
patogénnymi zárodkami je žiadúce vykonať dezinfekciu rozprášením chlórového
vápna na vlhký podklad alebo vo forme vyššie popísaného roztoku.
Upozornenie:
Pri všetkých asanačných a dezinfekčných prácach je potrebné dodržiavať základné zásady ochrany
zdravia, tzv. používať ochranné prostriedky (gumové rukavice, gumový plášť, vhodnú obuv a pod).
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6. Prehľad rozvodných sietí a zariadení, ktoré by mohli ohroziť postihnuté osoby,
nasadené sily a prostriedky a majetok obyvateľov
a) Rozvodné siete a vedenia (ropovod, plynovod, veľmi vysoké napätia - VVN)
P. č. Typ rozvodnej siete

1.

VVN

2.

VVN

Trasa

Ohrozené miesto

Západná časť obce (od štát. cesty I.tr. Obytné domy vedľa trasy VVN
MT-TR), za hospodárskym dvorom
Východná časť obce
(od obce Folkušová)

-

b) Zariadenia rozvodných sietí (prevádzkové a vymenikové stanice, transformátory)
P. č.

Typ zariadenia

Miesto umiestnenia

Ohrozené miesto

1.

Rozvádzač verejného
osvetlenia -transformátor

Pri zvonici

Obytné domy - 3

2.

Rozvádzač - trafostanica

Obecný park

Obytné domy - 2

7. Spôsob organizovania predčasného zberu úrody pri určených vodných stavoch
V katastri obce sa predpokladajú len povodne následkom náhlych klimatických zmien.
Pravidelné a predvídateľné povodne sa v katastri obce nevyskytujú. Organizovanie
predčasného zberu úrody sa z časového dôvodu nepredpokladá.
8. Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu byť ohrozené povodňou
P. č.

Názov stavby

Adresa - umiestnenie

Počet osôb

1.

Nová IBV– 10 rodinných domov

Súp. čísla : 171 - 181

25

2.

Rodinné domy

Súp. čísla : 77, 82, 83, 86, 87, 88

18

3.

Rodinné domy

Súp.čísla:49,54,55,57,58,59,60,2,3,4,5,7

25

9. Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky (NL), ich druhy,
množstvá a opatrenia na zamedzenie znečistenia vody.
P. č.

Názov objektu - lokalita

Druh NL

Množstvo
(t)

Opatrenia

1.

Parapetrol a.s. Nitra

Oleje a mazadlá

50

VZN o zabezpečení vlastného
povodňového plánu
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V. Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác
Obec počas povodňovej situácie nasadzuje na plnenie úloh pri ochrane pred povodňami
vlastné sily a prostriedky (záchranné jednotky zriadené obcou, právnické a fyzické osoby
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce)
Obec počas povodňovej situácie vyžaduje od právnických osôb, fyzických osôb –
podnikateľov a ostatných fyzických osôb osobnú pomoc na plnení úloh pri ochrane pred
povodňami a ukladá uvedeným osobám povinnosť poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie
úloh počas povodňovej situácie.
Obec v súčinnosti s Obvodnou povodňovou komisiou rieši nasadenie síl a prostriedkov
Základných zložiek IZS a vyžaduje od správcu vodných tokov materiálne a technické
prostriedky na zvládnutie opatrení.
Uvedené činnosti obec vykonáva v čase a situácii tak, aby boli v maximálne možnej
miere vykonané úkony záchranných a zabezpečovacích prác.

1. Zoznam dopravných prostriedkov a mechanizmov právnických osôb (PO) a
fyzických osôb – podnikateľov (FO-P) určených na výkon povodňových
záchranných prác
Názov určenej PO a FO-P
(poskytovateľa)

Druh prostriedku

Kontaktná osoba
určenej PO a FO-P

Spojenie
(telefón, fax, e-mail)

Marian Móric

UNC

Marian Móric

0905398381

Štefan Staňo

KOMATSU

Štefan Staňo

0905477638

Milan Taraba

UDS 112, Zetor, DH 112 Milan Taraba

0905104556

OcÚ Ďanová

Ávia 31 (vyklápač)

Miroslav Ďanovský 0907490841

PD Gader Blatnica

Traktor John Dear

Jozef Žubor

0908314833

2. Zoznam členov obecného hasičského zboru
Obec Ďanová združuje cca 60 členov DHZ. V zozname sú uvádzaní len funkcionári DHZ.
Meno a priezvisko

Adresa

Pracovisko
na byt

Telefón
na pracovisko

Jozef Kľučiar

Ďanová 98

Martin

0918955506

Peter Hlobej

Ďanová 16

Martin

0907773457

Rudolf Martiniak

Ďanová 156

Ďanová

0908936113

Pavol Žúbor

Ďanová 117

Martin

0908314833

Milan Bucha ml.

Ďanová 141

Ďanová

0908395743

Pavol Kľučiar ml

Ďanová 148

Ďanová

0908474612

Andrej Ďanovský

Ďanová 87

Ďanová

0918483614

Dominika Gombarská

Ďanová 147

Ďanová

0917044232

Viliam Polonec

Ďanová 68

Martin

0908689891

Jaroslav Machalík

Ďanová 113

Martin

0907385110
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3. Materiálno-technické vybavenie obecného hasičského zboru na výkon povodňových
záchranných prác
P. č.

Názov techniky - materiálu

Počet
1

Miesto uloženia

1.

Avia 31

Garáž - sklad

2.

Striekačka PPS 12, Heron - čerpadlo

3.

Malé čerpadlo

1

Kotolňa Ocú

4.

Náradie – lopaty, čakany, týle

10

Hasičská zbrojnica, kotolňa Ocú

5.

Ručný postrekovač

1

Hasičská zbrojnica

1+1

Hasičská zbrojnica

4. Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, žúmp a obytných priestorov
P. č.

Názov dezinfekčnej látky

Množstvo

Miesto uloženia

5. Zoznam členov pracovných čiat obce (záchranná jednotka) a pracovných čiat
právnických osôb vyčlenených na výkon povodňových záchranných prác
Meno a priezvisko

Adresa

Pracovisko

Telefón na pracovisko

Marián Móric

Ďanová č. 163

Živnostník

0905398381

Braňo Achimský

Ďanová č. 158

Živnostník

0918317461

Milan Taraba

Ďanová č. 54

Živnostník

0905104556

Jozef Bogár

Ďanová č. 172

Martin

0905988848

6. Zabezpečenie pomoci záchranných zložiek integrovaného záchranného systému
Pri obzvlášť komplikovanej situácii, keď miestne sily a prostriedky nepstačujú na
zvládnutie vzniknutej povodňovej situácie, je možné prostredníctvom Obvodnej povodňovej
komisie Martin alebo prostredníctvom Koordinačného strediska IZS v Žiline požadovať
poskytnutie pomoci záchranných zložiek integrovaného záchranného systému.
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VI. Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb
a fyzických osôb - podnikateľov na území obce
Obec 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 alebo sa nachádza v pásme
ohrozenia vodného toku.

1. Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb
Názov
právnickej osoby
Parapetrol a.s. Nitra, 949 01

Adresa

Spojenie
(telefón, fax, e-mail)

Štefánikova č.15
Sklad olejov,mazadiel

Poznámka

037/6531360
parapetrol@parapetrol.sk

2. Zoznam povodňových plánov záchranných prác fyzických osôb – podnikateľov
Názov
fyzickej osoby - podnikateľa
Branislav Achimský

Adresa

Spojenie
(telefón, fax, e-mail)

Ďanová č.30, MVE

Poznámka

0918317461

VII. Pomocná dokumentácia a prílohy
1. 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 č. 204/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o vykonávaní predpovednej povodňovej služby
Vyhláška MŽP 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
Vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu
povodňových plánov a postup ich schvaľovania

2. Vzory príkazov a dokumentov potrebné pri riadení a zabezpečovaní ochrany pred
povodňami
Príkaz obce na vykonanie povodňových zabezpečovacích prác (Príloha č.1)
Príkaz obce na vykonanie povodňových záchranných prác (Príloha č.2)
Vyhlásenia a odvolania II. a III. stupňa povodňovej aktivity (Príloha č.3)
Priebežná správa o povodňovej situácii v obci (Príloha č.4)
Súhrnná správa o povodňovej situácii v obci (Príloha č.5)
Ostatné vzory sú súčasťou jednotlivých vyhlášok MŽP SR a MV SR.

3. Prílohy povodňového plánu záchranných prác obce
Tabuľky, prehľady, schémy, zoznamy, databázy potrebné na doplnenie plánu
20.

