Povodňový plán záchranných prác obce H O R Ň A

Povodňový plán záchranných prác
Povodňový plán záchranných obce Horňa je spracovaný v zmysle zákona NR SR č. 7/2010
Z.z. o ochrane pred povodňami a v zmysle Vyhlášky MŢP SR a MV SR č.261/2010 Z.z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania.

§1
Úvodné ustanovenia
Tento plán ustanovuje
a) opatrenia na ochranu pred povodňami a povinnosti pri hodnotení a manaţmente
povodňových rizík s cieľom zniţiť nepriaznivé dôsledky povodní na ľudské zdravie, ţivotné
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 pri
ochrane pred povodňami,
e) zodpovednosť za porušenie povinnosti uloţených 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 uţ vylieva,
b) je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zráčok alebo topenia snehu do recipienru
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 vytverenia iných
prekáţok v koryte vodného toku, na mostoch, priepustoch alebo na zaplavovanom území,
d) sa zaplavuje územie následkom intenzívnych zráţok alebo hromadenia sa vody z topiaceho
sa snehu.
(2) Nebezpečenstvo povodne je situácia charakterizovaná
a) moţnosťou výskytu extremných zráţok, náhleho topenia snehu alebo rýchleho stúpania
hladín vo vodných tokoch,
b) dlhotrvajúcimi výdatnými atmosférickými zráţkami 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 prekáţky, ktorá obmedzuje plunulé prúdenie vody v koryte vodného toku, na
moste, priepuste alebo na povodňou zaplavovanom území,
f) nebezpečným chodom ľadov s potenciálnou moţnosťou vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej
zápchy.
(3) Povodňová situácia je stav, keď hrozí nebezpečenstvo povodne alebo povodeň úţ vznikla.
(4) Povodňové riziko je kombinácia pravdepodobnosti výskytu povodne a jej potencionálnych
nepriaznivých dôsledkov na ľudské zdravie, ţivotné prostredie, kultúrne dedičstvo a na
hospodársku činnosť.

-2(5) Povodňou ohrozeným územím je spravidla
a) územie pri vodnom toku na úseku, v ktorom sa očakáva alebo uţ nastalo výrazné zvýšenie
vodnej hladiny,
b) územie, na ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zráţok alebo z topenia
snehu do recipientu,
c) územie, ktoré je zaplavované z dôvodu extrémnej zráţkovej činnosti alebo zvýšeného
odtoku vody z topiaceho sa snehu.
(6) Povodňová škoda je škoda, ktorú spôsobila povodeň
a) obci a osobe
b) na majetku v ich vlastníctve, správe alebo uţívaní počas III. stupňa povodňovej aktivity,
c) 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 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 zníţenie povodňového rizika
na povodňami ohrozovanom území , na predchádzanie záplavám spôsobovanymi povodňami
a na zmierňovanie nepriaznivých následkov povodní na ľudské zdravie, ţivotné prostredie,
kultúrne dedičstvo a na hospodársku činnosť.
(2) Ochranu pred povodňami vykonávajú
a) orgány ochrany pred povodňami( ministerstvo, krajské a obvodné úrady ţivotného
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 uţívatelia 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) Kaţdý je povinný vykonať opatrenia umoţňujúce plynulý a neškodný odtok vody na
pozemkoch, stavbách, objektoch a zariadeniach, ktoré má vo vlastníctve, v správe alebo v
uţívaní.
(5) Kaţdý, 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.

(6) Ak nemoţno nebezpečenstvo povodne alebo povodeň ohlásiť subjektom , ktoré sú
uvedené v odseku5, nebezpečenstvo sa ohlasuje na linky tiesňového volania integrovaného
záchranného systému, Hasičského a záchranného zboru alebo Policajného zboru.( Príloha č.
(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, údrţba, oprava a rekonštrukcia ochranných hrádzí alebo
protipovodňových línií pozdĺţ vodných tokov,
b) opatrenia, ktoré zabezpečujú prietokovú kapacitu koryta vodného toku, ako je odstraňovanie
nánosov z koryta vodného toku,
c) vypracúvanie a aktualizácie povodňových plánov,
d) vykonávanie predpovednej povodňovej sluţby,
e) vykonávanie povodňových prehliadok,
f) iné preventívne opatrenia na zníţenie povodňového rizika.
(3) Opatrenia v čase povodňovej situácie sú:
a) plnenie úloh predpovednej povodňovej sluţby,
b) vykonávanie hlásnej povodňovej sluţby a varovanie obyvateľstva,
c) zriaďovanie a vykonávanie hliadkovej sluţby,
d) vykonávanie povodňových záchranných prác,
e) plnenie úloh a opatrení počas mimoriadnej situácie na povodňou ohrozenom alebo
zasiahnutom území,
f) vypracúvanie priebeţných správ o povodňovej situácií,
zabezpečovanie evidenčných prác a dokumentačných prác, ktorými sa zaznamenáva priebeh
povodne,
h) iné opatrenia na zníţenie nepriaznivých dôsledkov povodne na ľudské zdravie, ţivotné
prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť.
(4) Opatrenia po povodni sú:
a) obnovenie základných podmienok pre ţivot ľudí na povodňou zaplavenom území a
opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa osobitného predpisu ( §12, zákona č. 355/2007
o ochrane, podpore a rozvojí verejného 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 súhrných 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 búducnosti,
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 ţivotného prostredia alebo Obvodný úrad
ţivotného prostredia v súčinnosti so správcom vodohospodársky významných vodných tokov
alebo správcom drobného vodného toku, obcou a vlastníkmi, správcami a uţivateľmi stavieb,
objektov alebo zariadení , ktoré sú umiestnené na vodnom toku, kriţujú vodný tok alebo sú v
inundačnom území.
§6
Predpovedná povodňová služba
(1) Predpovedná povodňová sluţba poskytuje informácie o meteorologickej situácií a o
hydrologickej situácií , nebezpečenstve povodne , vzniku povodne a o ďalšom moţnom vývoji
meteorologických podmienoka hydrologických podmienok , ktoré ovplyvňujú priebeh
povodne.predpovednú povodňovú sluţbu vykonáva ústav.
(2) Ústav je povinný bezodkladne informovať o vzniku povodňovej situácie orgány ochrany
pred povodňami, správcu vodohospodársky významných vodných tokov, zloţky Hasičského a
záchranného zboru a obvodný úrad.
§7
Hlásna povodňová služba
a varovanie obyvateľstva
(1) Hlásna povodňová sluţba prijíma a poskytuje informácie súvisiace s moţným vznikom
povodňovej situácie alebo so vznikom mimoriadnej udalosti, na základe ktorých sa s vyuţitím
informačného systému civilnej ochrany zabezpečí včasné varovanie obyvateľstva ,
vyrozumenie orgánov ochrany pred povodňami, orgánov štátnej správy, zloţiek Hasičského a
záchranného zboru a obcí na povodňou ohrozenom území.
(2) Hlásnu povodňovú sluţbu zabezpečuje:
a) ministerstvo vnútra, obvodné úrady v sidlach krajov, obvodné úrady a obce,
b) ministerstvo prostredníctvom ústavu asprávcu vodohospodársky významných vodných
tokov,
c) krajské úrady ţivotného prostredia a obvodné úrady ţivotného prostredia,
d) predpovedná povodňová sluţba.
(3) Varovanie obyvateľstva na povodňou ohrozenom území vykonáva
varovacie a
vyrozumievacie centrum civilnej ochrany alebo obec podľa osobitného predpisu ( §3a a § 15
ods. 1Písm. f) zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z.n.p.).
§8
Hliadková služba
(1) Hliadková sluţba sleduje vývoj povodňovej situácie a zisťuje údaje potrebné na výkon
hlásnej povodňovej sluţby , varovania obyvateľstva a na riadenie a koordináciu vykonávania
povodňových záchranných prác.

(2) Obec zriaďuje a vykonáva hliadkovú sluţbu od vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity.
§9
Povodňové záchranné práce
(1) Povodňové záchranné práce sa vykonávajú na záchranu ţivotov, zdravia, majetku,
kultúrneho dedičstva a ţivotného 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.
Vykonavanie zásahov povodňových záchranných prác riadi okresné riaditeľstvo Hasičského a
zachranného 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 sluţba,
b) ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu úrody ohrozenej
povodňou,
c) odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia povodňou,
d) provizórne dopravné sprístupnenie oblastí, ktorá bola povodňou odrezaná, vrátane výstavby
provizórnych mostných objektov alebo lávok,
e) ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a
telekomunikačných sietí pred poškodením povodňou,
f) evakuácia
g) dezinfekcia studni, ţúmp,obytných priestorov a odvoz a zneškodňovanie uhynutých zvierat
a iných odpadov,
h) zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami,
i) odstraňovanie naplavenin z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev az
komunikácií,
j) zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia,
k) iné práce na záchranu ţivotov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a ţivotného
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. 42/1994
Z.z.o civilnej ochrane obyvateľstva vz.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 ţivotného prostredia,
c) obvodné úrady ţivotného 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 , spravidla je to stav ,keď
1. sa voda vylieva z koryta vodného toku a dosahuje pätu hrádze pri ohrádzovanom vodnom
toku, päta hrádze je prienik líca hrádze s terénom,
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 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 sluţbou
moţno 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 vdného
toku,
d) pri chode ľadov na vyššie poloţených 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 neohrádzovanom vodnom toku pri prietoku presahujúcom kapacitu koryta vodného toku,
ak voda zaplavuje priľahle územie a môţe spôsobiť povodňové škody,
b) na ohrádzovanom vodnom toku pri niţšom 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 závaţné okolnosti, ktoré môţu spôsobiť povodňové škody,
c) vtedy, keď vodou unášané predmety vytvorili v koryte vodného toku, na moste alebo
priepuste barieru a voda sa vylieva z koryta vodného toku a môţe spôsobiť povodňové škody,
d) pri chode ľadov po vodnom toku , ak je priame nebezpečenstvo vzniku ľadovej zátarasy,
ľadovej zápchy alebo ak sa zátarasa alebo zápcha úţ začala tvoriť a voda sa vylieva z koryta
vodného toku a môţe spôsobiť povodňové škody,
e) pri prívalových daţďoch 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
môţe vyhlasiť 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 neohrádzovaných vodných tokoch, keď voda klesne pod brehovú čiaru.
(7) II.stupeň povedňovej aktivity a III.stupeň povodňovej aktivity sa odvoláva, keď
a) pominú dôvody, na základe ktorých sa vyhlasil II. Stupeň povodňovej aktivity alebo
III.stupeň povodňovej aktivity,
b) vykonali sa nevyhnutné technické opatrenia na zamedzenie vzniku ďalších povodňových
škôd.
(8) Po odvolaní III.stupňa povodňovej aktivity je vyhlásený aţ do odvolania II.stupeň
povodňovej aktivity, počas ktorého sa dokončia povodňové zabezpešovacie práce a
povodňové záchranné práce.
(9) 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 starosta obce pre územie obce.
(10) Obec alebo orgán ochrany pred povodňami, ktorý vyhlásil alebo odvolal stupeň
povodňovej aktivity, bezodkladne o tom informuje podľa povodňového orgány ochrany pred
povodňami, správcu vodohospodársky významných vodných tokov, dotknutých správcov
drobných vodných tokov a ústav.
§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 ţivotného
prostredia, s obvodným úradom, s okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru,
so správcami vodných tokov v katastrálnom území obce.
(3) Obec vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku ocrany 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 vodných tokov a poverenými osobami pri vypracovaní,
prehodncovaní a aktualizáciach predbeţného hodnotenia povodňového rizika,
3. spolupracuje s poverenými osobami a so správcom vodných tokov na vyhotovení plánov
manaţmentu 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 chrania územie pred zaplavením počas povodne,
4. spolupracuje v rámci svojich moţnosti 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 uţívateľmi,
5.ukladá všeobecne záväzným nariadením obce povinnosť vypracovať a aktualizovať
povodňový plán záchranných prác právnickej osobe, ktorej objekt môţe 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 podľa piateho bodu,
7. zriaďuje na plnenie úloh na úseku ochrany pred povodňami povodňovú komisiu obce
a vypracúva jej štatút
8. zabezpečuje v rámci moţností pracovné sily a vecné prostriedky na ochranu pred
povodňami, vyhotuvuje súpis vecných prostriedkov, zabezpečuje ich riadne uskladnenie
a udrţiavanie,
9. oznamuje termín konania povodňovej prehliadky vlastníkom, správcom alebo uţívateľom
stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré sú umiestnené v predmetnom vodnom toku,
stavieb kriţujúcich 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 toku, alebo z vlastného podnetu a informuje o tom
bezodkladne obvodný úrad ţivotného prostredia, obvodný úrad alebo Hasičský a
zachranný zbor, správcu vodných tokov a ústav.
2. upozorňuje na nebezpečenstvo povodne obce smerom po prúde vodného toku,
3. zriaďuje a vykonáva na svojom území hliadkovú sluţbu počas III.stupňa povodňovej
aktivity a počas mimoriadnej situácieak ju nie je schopná samostatne vykonávať,
spolupracuje pri jej orgizácii so správcom vodných tokov,
4. dohliada, aby vlastníci, správcovia a uţívatelia stavieb, objektov a zariadení na území
obce, ktoré môţu byť ohrozené povodňou, vykonali opatrenia na ochranu pred povodňami
podľa povodňového plánu záchranných prác,
5. vyţaduje 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 obyvateľstva v z.n.p.),
6. ukladá povinnosť osobe poskytnuť vecné plnenie na zvládnutie úloh počas povodňovej
situácie,
7. vypracúva v čase III.stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie priebeţné správy
o povodňovej situácii a predkladá ich obvodnému úradu a obvodnému úradu ţivotného
prostredia,
8. operatívne rieši problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii opatrení na ochranu pred
povodňami,
c)po povodni
1. zabezpečuje obnovenie základných podmienok pre ţivot 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 súhrnú správu o priebehu povodni, ich následkoch a vykonaných opatreniach,
ktorú predkladá obvodnému úradu ţivotného 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 môţu
prispieť k vypracovaniu, prehodnocovaniu a aktualizácii predbeţného 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 vyuţívania územia v územnom pláne obce s opatreniami na ochranu pred
povodňami,
d) zabezpečuje vyznačenie všetkých záplavových čiar zobrazených na mapách povodňového
ohrozenia do územného plánu obce
e) ţiada správcu vodohospodársky významného vodného toku o vypracovanie návrhu rozsahu
inundačného územia alebo o navrhnutie zmeny rozsahu inundačného územia na obstaravanie
územného plánu obce v blízkosti neohradzovaného vodného toku,
f) spolupracuje so správcom vodohospodársky významného vodného toku 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 do vodných tokov alebo chránia územie obce pred zaplavením
povrchovým odtokom, zmenšujú maximálny prietok povodne, cchránia 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 ţivotov,
zdravia,majetku, kultúrneho dedičstva alebo ţivotného prostredia povodňou a ihneď o tom
informuje obvodný úrad , alebo okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru,
obvodný úrad ţivotného prostredia, správcu vodohospodársky významných vodných tokov a
ústav,
b) zabezpečuje v rámci svojich moţnosti vybavenie obecného hasičského zboru potrebnými
prostriedkami a výstrojom na výkon povodňových záchranných prác,
c) poskytuje obyvateľovi obce nevyhnutnú okamţitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej
povodňou podša osobitného predpisu ( § 3 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom
zriadení),
d) určuje rozsah inundačného územia a dokumentáciu určeného iinundačného územia
odovzdáva orgánom územného plánovania.
§13
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Tento „Povodňový plán záchranných prác“ 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 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 a tohto povodňového plánu.
§14
Zrušovacie ustanovenie
Vydaním „Povodňového plánu záchranných prác“
04.07.2007.

sa ruší „Povodňový plán „ vydaný dňa

§15
Pravoplatnosť a účinnosť
(1) Povodňový plán záchranných prác obce Horňa bol vydaný dňa 21.02.2011.
(2) Účinnosť nadobudne dňom jeho schválenia Obvodným úradom v Michalovciach.

Ján Pšak v.r.
starosta obce

(1) Obvodný úrad, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia Michalovce v zmysle zákona NR
SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, § 34 ods. b) schvaľuje „Povodňový plán
záchranných prác obce Horňa.
V Michalovciach, dňa 7.3.2011
Ing. Jozef Bloščičák v.r.
vedúci odboru CO a KR
ObÚ Michalovce

Prílohy povodňového plánu záchranných prác
Príloha č.1- Obecná povodňová komisia- zoznam členov
Príloha č.2- Stupne povodňovej aktivity, hlásna a varovná sluţba
Príloha č.3- Povodňové záchranné práce obce
Príloha č.4- Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác
Príloha č.5- Zoznam zákonov a vyhlášok
Príloha č.6- Zoznam dôleţitých telefonných čísiel
Príloha č.7- Štatút povodňovej komisie obce Horňa

Príloha 1
Povodňové orgány obce
Zloţenie povodňovej komisie obce:
Funkcia
Meno
Bydlisko
č. telefónu
a priezvisko
domov/mobil
predseda
I. podpredseda
II. podpredseda
vedúci tech. štábu

Ján Pšak
starosta obce
Mgr. Václav
Petrovčík
Ján Krištof

Horňa č.143

Horňa č.142

056 /6522293
0904 935 914
056/6523159
0905 401815
056/6524996

Ladislav Kozák

Horňa č.82

056/6522042

Jana Rybnická

Horňa č.95

Horňa č.96

č. telefónu
pracovisko
056/6522293
0907 936552
056/6523563
0907 921320

Člen
Tajomník

056/6522293
056/6524309

Povodňovú komisiu zvoláva jej predseda – starosta obce.
Technický štáb obecnej povodňovej komisie
Funkcia
Meno a
Bydlisko
priezvisko

č. telefónu
domov/mobil

Ján Krištof

Horňa č.142

056/6524996

Marek Buber

Horňa č.90

0904 170072

Juraj Krajňak

Horňa č.46

056/ 6522015

Miloš Bučko

Horňa č.47

0905 627 035

Jozef Kočan

Horňa č.51

056/6524320

Ing. Pavol Rynik

Horňa č.45

056/6524327

č. telefónu
pracovisko

Vedúci
Zástupca
Člen
Člen
Člen
Člen
Technický štáb následne zvoláva pracovníčka Obecného úradu. V prípade stavu ohrozenia
a predpokladu, ţe potrebné zásahy nezabezpečí obec vlastnými silami, starosta obce poţiada
o pomoc OR HaZZ Michalovce č.t.056/6441820. Zároveň nahlási potrebu pomoci predsedovi
obvodnej povodňovej komisii na tel. čísle : 056/6425035, 6888782,

Príloha 2
Stupne povodňovej aktivity, hlásna a varovná služba
Priebeţné informatívne správy počas III. stupňa povodňovej aktivity, stavu ohrozenia
predkladá obec obvodnému úradu a obvodnému úradu ţivotného prostredia.
Obec zriaďuje povodňový denník – zošit 440 (A4-40 listov, do ktorého sa zaznamenávajú
stupne povodňovej aktivity, vykonané opatrenia. Prílohou denníka sú vyhlášky MŢP 251252/2010 o povodniach, ktoré stanovujú podrobnosti pri povodniach, hlásnej a varovnej
sluţbe, predkladaní informatívnych správ, vyhodnocovanie povodňových zabezpečovacích
a záchranných prác, škôd spôsobených povodňami.

I.1. Povodňová charakteristika vodných tokov v obci.
Nebezpečie povodní môţe hroziť v týchto úsekoch a za nasledovných podmienok:
Sobranecký potok môže ohrozovať domy:
– Od č. domu 7 aţ po č. domu 62
- Od č. domu 125 po č.domu 136
Prívalová voda z polí od obce Choňkovce môže ohrozovať :
- rodinné domy č. 95 aţ č.104
- rodinné domy č.7 aţ č.14
Potok Žiarovnica a Slaný potok
obidva tieto potoky prechadzajú severozapadným okrajom katastrálneho
územia za lesoparkom Sobranecké kúpele a v prípade povodni sa voda z
nich dostane len na polia.
Porucha vodovodu po celej obci – hlásiť starostovi alebo na Obecný úrad,tel.č.056/6522293
mobil : 0904 935914
I.2. Stupne povodňovej aktivity na rozhodujúcich a pomocných vodočetných staniciach
- v obci nie sú zriadené.
I.3. Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity pri prívalovej daţďovej vode.
Stav pohotovosti a ohrozenia vyhlasuje a odvoláva starosta obce miestnym rozhlasom na
základe hlásenia hlásnej a varovnej sluţby.
I.4. Organizačné zabezpečenie hlásnej a varovnej sluţby.
V zmysle pokynov UPK pre vykonávanie predpovednej hlásnej a varovnej povodňovej
sluţby obce podáva správu:
Od I. stupňa povodňovej aktivity jedenkrát denne Obvodnému úradu ŢP v Michalovciach
na číslo 056/6425035,6888782
Od II. stupňa povodňovej aktivity podľa pokynov Obv. Povodňovej komisie dvakrát denne
Obvodnej povodňovej komisii v Michalovciach a ohrozovaným závodom na tel. číslo
056/6425035,6888782
Od III. stupňa povodňovej aktivity podľa pokynov Obv. Povodňovej komisie trikrát denne
Obvodnej povodňovej komisii v Michalovciach a ohrozovaným závodom na tel. číslo
056/6425035,6888782

Príloha 3
Povodňové záchranné práce obce.
3.1. Zoznam ohrozených domov – uvedené v prílohe 2, bod 1.1
3.2. Určenie postupnosti evakuácie a miesta určenia evakuovaných osôb, zvierat a vecí.
- evakuácia sa vykona tak,ţe najsamprv budú evakuované deti do 10 rokov a starší
ľudia nad 70 rokov
- miestom evakuácie je budova bývalej MŠ
Hospodárske zvieratá v ohrozených oblastiach obce sú chované iba výnimočne.
Majetok postihnutým povodňou moţno chrániť iba odčerpávaním vody dostupnou technikou
obecného úradu a HaZZ. Kaţdoročne je potrebné zabezpečovať a kontrolovať čistenie
odvodných kanálov, ktoré sú majetkom obce.
3.3. Zoznam závodov a prevádzok, v ktorých sa predpokladá evakuácia.
- nie je predpoklad evakuovať prevádzky
3.4. Opatrenia na uvoľnenie prietočného profilu vodného toku:
V spolupráci s Povodím Laborca prečistiť Sobranecký potok od obce Choňkovce v celej dlţke
aţ po mesto Sobrance.
Zodpovedný: starosta obce
3.5. Opatrenia proti prívalovým vodám:
- V súčinnosti s predsedom PD Choňkovce prečistiť melioračné kanály, ktorý odvádzajú vody
z poli v katastri obce Horňa.
- Vyčistiť a vykosiť obecné priekopy.
- Vyzvať občanov, aby udrţiavali rigoly na svojich súkromných pozemkoch v stave schopnom
odvádzať daţďové vody a hlavne aby ich nelikvidovali.
- V súčinnosti s Spravou ciest KSK vyčistiť a prehlbiť priekopy pri štatnej ceste a zároveň
riešiť malú priepustnosť priepustov pod štátnou cestou, ktoré nedokáţu pri prívalových
daţďoch odviesť všetku vodu .
Zodpovedný: starosta
3.6. Zoznam lokalít v obci, kde sú uskladnené jedy a škodliviny, ktoré by pri stúpnutí vody
mohli byť v dosahu záplav a opatrenia na zamedzenie znečistenia záplavových vôd
látkami škodiacimi vode a ţivotnému prostrediu:
- V obci nie sú lokality s väčším mnoţstvom jedu a škodlivín, ktoré by mohli byť ohrozené
záplavami. PD Choňkovce neskladuje väčšie mnoţstvo postrekov, postupne
pred postrekmi vinohradov a poli ich dokupuje.
- Podľa zistenia, postreky v jednotlivých domácnostiach (na stromy, vinič a pod.) nie sú
skladované v takom mnoţstve, aby mohli pri záplavách ohroziť, kontaminovať prívalové
vody.

Príloha 4
Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác.
4.1. Zoznam dopravných prostriedkov a mechanizmov, ktoré je moţné pouţiť pri povodňach
v obci Horňa:
Názov organizácie
PD Vinohrady–
Choňkovce

Mechanizmus
Nakladač MF
T 148 10 000 l.
T – 815 vyklápač 10t
Traktor-vlečka

Zodpovedná osoba
Ing. Slavomír Pšak

Č. telefónu
056/6523486
0907 510950

4.2. Prehľad prostriedkov protipovodňovej ochrany jednotky DHZ – nie je
4.3. Menoslov členov pracovnej skupiny pre prácu v obci určenie vedúceho skupiny. Pracovná
skupina pozostáva z poslancov obce a pracovníkov PD Choňkovce , u ktorých je predpoklad ,
ţe sa zdrţujú preváţne v obci.
Meno a priezvisko

Bydlisko: Horňa

Ing. Slavomír Pšak
vedúci skupiny
Ján Varga
Andrej Mikita
Pavol Dorič
Juraj Dorič

Horňa č. 143

č. telefónu
domov/mobil
056/6524374

Horňa č.119
Horňa č.115
Horňa č. 101
Horňa č. 72

056/6522028
056/6522054
056/6523640
056/6522018

č. telefónu pracov.

Príloha č.5
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 MŢP SR a MV SR č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu
povodňových plánov a postup ich schvaľovania
Vyhláška MŢP 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 MŢP SR č. 252/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní
priebeţných správ o povodňovej situácii a súhrných správ o priebehu povodní, ich
následkoch a vykonaných opatreniach

Príloha č.6
Zoznam dôležitých telefonných čísiel
1. Obecný úrad Horňa

056 6522293

2. Linky tiesňového volania
- jednotné európske číslo tiesňového volania
- Hasičský a záchranný zbor
- Záchranná zdravotná sluţba

112
150
155

3. Obvodný úrad Michalovce
- odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

056 6280758

4. Obvodný úrad ţivotného prostredia Michalovce

056 6425035, 6888782

5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru MIA 056 6441820
6. Obvodné oddelenie Policajného zboru v Sobranciach

056 6522807

7. Poruchová sluţba
- plynarne
- elektrarne
- vodárne

0850 111 727
0800 123 332
056 6810420

ŠTATÚT OBECNEJ POVODŇOVEJ KOMISIE V HORNI
schválený rozhodnutím predsedu Obecnej povodňovej komisie v Horni
I. Úvodné ustanovenia
1. Štatút obecnej povodňovej komisie upravuje postavenie a pôsobnosť komisie v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi v zmysle zákona NR SR č. 7/2010
o ochrane pred povodňami. Stanovuje zloţenie povodňovej komisie, povinnosti
a právomoci obecnej povodňovej komisie.
2. Obecná povodňová komisia je podriadená Obvodnej povodňovej komisii v Michalovciach
II. Zloženie obecnej povodňovej komisie
1. Predsedom obecnej povodňovej komisie ( ďalej ObPK) je v zmysle zákona NR SR č.
7/2010 o ochrane pred povodňami starosta obce.
2. Prvým podpredsedom ObPK je zástupca starostu obce.
3. Druhým podpredsedom je poslanec OZ obce.
4. Tajomníkom ObPK je pracovníčka OcÚ.
III. Povinnosti obecnej povodňovej komisie (ObPK)
1. ObPK organizuje a riadi záchranné práce v stave ohrozenia povodňami alebo prívalovými
vodami, kontroluje zabezpečenie v stave pohotovosti, zabezpečuje pripravenosť objektov
ohrozených povodňou a prívalovými vodami
2. Predseda ObPK organizuje a riadi prácu komisie. Pritom pre plnenie povinností obce najmä:
a)
zabezpečí vypracovanie plánu záchranných prác a jeho predloţenie obvodnému
úradu ţivotného prostredia,
b)
zabezpečí pracovné sily a vecné prostriedky pre prípad povodne.
c)
dbá aby vedenia závodov, správcovia (vlastníci, uţívatelia) vodohospodárskeho
diela a iných objektov v miestach moţného ohrozenia spracovali povodňový plán objektu,
d)
organizuje hlásnu a varovnú sluţbu, najmä varuje obyvateľov obce pred
nebezpečenstvom povodne (miestnym rozhlasom, zvukovými signálni a pod.),
e)
vyhlasuje a odvoláva stav pohotovosti a stav ohrozenia na území obce,
f)
zabezpečuje prípadnú evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného
obyvateľstva a podľa moţností ochranu jeho majetku, ako aj návrat evakuovaného
obyvateľstva, zabezpečuje nevyhnutnú hygienickú a zdravotnú starostlivosť,
g)
zabezpečuje ubytovanie a stravovanie osôb nasadených na zabezpečovacích
prácach a na záchranných prácach mimo ich domovov,
h)
zabezpečuje poskytnutie pomoci správcom vodných tokov, správcom (vlastníkom,
uţívateľom) vodohospodárskych diel a iných objektov na vodných tokoch a pri nich
v dosahu ohrozenia pri zabezpečovacích prácach v čase nebezpečenstva povodne, ak na
tieto práce nestačia ich vlastné sily a prostriedky,
i)
zabezpečuje poskytnutie pomoci susedným obciam pri výkone záchranných prác
v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne, ak na tieto práce nestačia ich vlastné
sily a prostriedky,
j)
vykonáva systematické preventívne opatrenia zamerané na vyriešenie odtokových
pomerov v obci, vrátane opatrení na zabezpečenie dostatočnej prietočnosti vodných tokov,
k)
v súčinnosti so správcom toku vykonáva povodňové prehliadky,
l)
vedie záznamy v povodňovom denníku,
m)
neodkladne podáva informácie o povodňovej situácii okresnej povodňovej komisii.

IV. Právomoci obecnej povodňovej komisie.
ObPK v zmysle § 3 ods. 3 a § 13 ods. 3c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov môţe poţadovať:
a) od vedení závodov, správcu (vlastníka, uţívateľa) vodohospodárskeho diela a iných
objektov ohrozených povodňou vykonať opatrenia na ochranu pred povodňami podľa
povodňových plánov,
b) od organizácií a občanov v prípade nevyhnutnej potreby plniť všeobecné povinnosti pri
ochrane pred povodňami,
c) poskytnúť osobnú a materiálnu pomoc (ľudí, stroje) pri záchranných prácach,
d) poskytnúť dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaným obyvateľom,
e) poskytnúť nevyhnutnú hygienickú a zdravotnú starostlivosť,
f) poskytnúť stravovanie a ubytovanie osôb zúčastnených na záchranných
a zabezpečovacích prácach mimo domova ( z iných obcí)
g) poskytnúť pomoc správcom vodného toku, vodohospodárskeho diela a iných objektov
v dosahu ohrozenia, v čase nebezpečenstva povodne, ak na tieto práce nestačia ich
vlastné sily a prostriedky,
h) poskytnúť pomoc susedným obciam pri výkone záchranných prác v čase
nebezpečenstva povodne a počas povodne ak na to nestačia ich vlastné sily a prostriedky.
V. Rokovanie komisie
1. Komisia vykonáva svoju činnosť na zasadnutiach, ktoré zvoláva a vedie predseda komisie
podľa potreby a povahy povodňovej situácie, najmenej však raz za rok, program rokovania
určuje predseda komisie. Komisia rokuje aj o úlohách vyplývajúcich zo schválených
povodňových plánov a kontroluje, ako ich správcovia vodných tokov, vlastníci a správcovia
vodných stavieb a iné právnické osoby a fyzické osoby zabezpečujú.
2. Zasadnutia komisie sú neverejné.
3. Predseda komisie môţe na zasadnutie komisie prizvať ďalšie osoby, ktorých účasť je pri
rokovaní komisie potrebná.
4. Rokovanie komisie vedie jej predseda, ktorý môţe počas svojej neprítomnosti poveriť
vedením rokovania komisie podpredsedu komisie.
5. Komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na
platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
5. Ak sa nedosiahne jednomyseľné uznesenie, predseda komisie informuje predsedu
Obvodnej povodňovej komisie o rozdielnych stanoviskách členov komisie.
7. V nevyhnutných prípadoch môţe člena komisie zastupovať ním poverený zástupca so
súhlasom predsedu komisie. Takto určený zástupca koná vţdy osobne, pričom zo
zastúpenia vznikajú práva a povinnosti zastúpenému.
8. O priebehu rokovania a uzneseniach komisie vyhotovuje tajomník komisie zápisnicu, ktorú
zasiela všetkým členom komisie. Člen komisie, ktorého stanovisko sa neprijalo, je
oprávnený ţiadať, aby sa to uviedlo v zázname.
9. V čase medzi zasadnutiami komisie, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môţe
rozhodnúť o vykonaní neodkladných opatrení predseda komisie; tieto opatrenia musia byť
schválené na najbliţšom zasadnutí komisie.
VI. Predseda komisie
1. Predsedom komisie je starosta obce. Úlohy predsedu komisie v jeho neprítomnosti plní
podpredseda.
2. Predseda komisie
a) riadi prácu komisie a zodpovedá predsedovi Obvodnej povodňovej komisie,
b) vydáva úradné správy a informácie o vývoji povodňovej situácie a o opatreniach
vykonaných na ochranu pred povodňami,

c)
vyhlasuje a odvoláva stav pohotovosti a stav ohrozenia na návrh
správcu vodného toku,
d)
kontroluje plnenie uznesení komisie,
e)
vymenúva a odvoláva podpredsedu komisie, tajomníka komisie, ďalších
členov komisie, vedúceho a ďalších členov technického štábu komisie.
3. Predsedovi komisie je podriadený tajomník komisie a vedúci technického štábu.
VII. Technický štáb komisie
1. Technický štáb komisie (ďalej len „technický štáb“) je odborný , výkonný a poradný orgán
komisie.
2. Prácu technického štábu riadi vedúci technického štábu.
3. Technický štáb zabezpečuje opatrenia komisie v čase od vyhlásenia stupňa povodňovej
aktivity, pripravuje a predkladá komisii návrhy opatrení a vykonáva ich.
VIII. Úlohy technického štábu Obecnej povodňovej komisii
1. Technický štáb najmä
a) sleduje vývoj povodňovej situácie upozorňuje na nevyhnutnosť záchranných prác v svojej
územnej pôsobnosti,
b) navrhuje komisii vyţiadať pomoc Hasičského a záchranného zboru pri poskytnutí pomoci
povodňovej komisii obce,
c) navrhuje zapojenie občanov a pouţitie vecných prostriedkov na zásah v čase
nebezpečenstva povodne a počas povodne, ktorá môţe zapríčiniť ohrozenie ľudských
ţivotov a váţne škody na majetku,
d) pripravuje priebeţné informatívne správy počas povodní,
e) vedie povodňový denník o svojej činnosti. Vedúci technického štábu prevezme pri
vyhlásení stavu bdelosti povodňový denník z obecného úradu a je zodpovedný za jeho
vedenie. V mimo povodňovom období je denník uloţený na obecnom úrade.
2. Ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, vedúci technického štábu rozhoduje spravidla po
prerokovaní s predsedom komisie o vykonaní neodkladných opatrení, ktoré inak patria do
pôsobnosti celej komisie; tieto opatrenia dodatočne predkladá komisii na schválenie.
IX. Zabezpečenie činnosti komisie
1.Organizačné a administratívne práce, spojené s činnosťou komisie, najmä prípravu
podkladov na rokovanie komisie, vykonáva tajomník komisie v spolupráci s príslušným
pracovníkom obecného úradu.
2.Výdavky spojené s činnosťou komisie a technického štábu, vrátane výdavkov členov komisie
a členov technického štábu sa uhrádzajú podľa zákona 7/2010 Z. z..
X. Záverečné ustanovenia
1. Štatút obecnej povodňovej komisie je spracovaný v zmysle zákona NR SR č. 7/2010
o ochrane pred povodňami a vyhlášky MŢP SR č. 261/2010 ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o obsahu povodňových plánov, o ich schvaľovaní a aktualizácii, v náväznosti
na zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Štatút Obecnej povodňovej komisie nadobúda účinnosť dňom 01.03.2011
Ján Pšak v.r.
Starosta obce Horňa

