MESTO VEĽKÉ KAPUŠANY

OPATRENIA NA OCHRANU PRED POVODŇAMI

POVODŇOVÝ PLÁN

PREDKLADACIA SPRÁVA_________________________________
Ochrana pred povodňami patrí medzi najstaršie vedomé činnosti človeka, ktorými sa
systémovými opatreniami predchádzať alebo v prípadoch, kedy vzniku povodne nemôže zabrániť,
aspoň redukovať alebo regulovať negatívne dôsledky 'Vplyvu vody ako živlu. Štát sa snažil tieto
opatrenia upravovať vo svojich legislatívnych úpravách, ktoré následne motivujú ekonomické,
technické, organizačné a administratívne opatrenia, zaručujúce spoločnosti právnu istotu, rast
životnej úrovne, bezpečnosť a ochranu životov a všetkého majetku pred živelnými pohromami.
Človek, ako má právo na život, zdravé životné prostredie a podmienky, tak má mať právo aj
na jeho ochranu, vrátane ochrany toho čo svojou činnosťou vytvára, teda majetok. Toto právo, ktoré
deklaruje Ústava Slovenskej republiky, ktorá v poslednom období po vykonaní rozsiahlych zmien
postupne dospieva k akceptácii nielen Európskeho spoločenstva štátov, ale je predmetom takéhoto
posúdenia aj u ďalších štátov, je dominantným predmetom ochrany všetkých vyspelých štátov,
vrátane ochrany pred povodňami. Je to základná požiadavka človeka na štát ako požiadavka
založená na vyššom princípe odôvodňujúcom vznik nebezpečenstva povodne spravidla živelnými
udalosťami.
Toto právo na ochranu pred povodňami štát garantuje nielen samotnou legislatívnou normou,
ale taktiež jej praktickým naplnením prostredníctvom ním poverených subjektov, na ktoré delegoval
povinnosti pri zabezpečovaní tejto ochrany a zainteresovaním každého, nielen občana Slovenskej
republiky, ktorý má vzťah na zapojenie do systému ochrany pred povodňami, vrátane
prislúchajúceho materiálneho a ekonomického zabezpečenia. K tomu smeruje i zámer nových
právnych úprav v oblasti vodného hospodárstva.
Zákon o ochrane pred povodňami je systémovo začleňovaný ako súčasť a zároveň
nevyhnutný predpoklad komplexnosti právnej úpravy zákona o vodách a v širšom kontexte je
včlenený do ochrany životného prostredia, kde bezprostredne nadväzuje na uvádzané a Ústavou
Slovenskej republiky deklarované práva. Tak, ako samotný zákon o vodách, ktorý bol spracovaný v
intenciách smernice 2000/60/ES Európskeho spoločenstva, tak i zákon NR SR č. 7/2010 Z, z. o
ochrane pred povodňami tieto požiadavky vo svojej úprave akceptuje a prenáša do praxe. Nová
právna úprava zákona o vodách vytvorila právne predpoklady spracovania osobitného právneho
predpisu vo forme zákona NR SR č. 7/2010 Z. z, o ochrane pred povodňami. Rozsiahlosť nového
zákona o ochrane pred povodiami si vyžadovalo rozpracovanie tejto osobitnej problematiky i v
jednotlivých vykonávacích predpisoch k zákonu o ochrane pred povodňami a to podľa príslušnej
problematiky v jednotlivých ucelených celkoch.
Oblasť ochrany pred povodňami upravujú nasledovné právne normy :
•
•

Zákon NR SR č.7/2010 z. z. o ochrane pred povodňami
Vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu
povodňových plánov, o ich schvaľovaní a aktualizácií.

Mestské zastupiteľstvo mesta Veľké Kapušany v súlade s ust. § 6 ods. 2 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe § 26 ods. 3 písm. a) bod 6
v spojení s ust. § 10 ods. 3 písm. c) zákona 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších
predpisov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Č. 104/2011
POVODŇOVÝ PLÁN

Článok I.
Úvodné ustanovenie
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; vnútorné vody sú vody, ktoré sa vyskytujú na
území chránenom hrádzami alebo proti povodňovými líniami, najmä vody, ktoré nemôžu odtekať
prirodzeným spôsobom pri zvýšenom stave vody v recipiente, vody z intenzívnej zrážkovej činnosti
alebo topenia snehu na území bez možností odtoku prostredníctvom vodného toku,
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,
e) sa zaplavuje chránené územie v dôsledku vystúpenia hladiny podzemnej vody nad povrch
terénu, ktoré spôsobuje dlhotrvajúci vysoký vodný stav vo vodnom toku; chránené územie na účely
tohto zákona je územie, ktoré ochraňuje vodná stavba alebo iná stavba pred účinkami povodni, alebo
f) hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku vylieva
v dôsledku poruchy alebo havárie na vodnej stavbe.
2/ Nebezpečenstvo povodne je situácia určená 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 alebo
g) poruchou alebo haváriou na vodnej stavbe alebo vodnej elektrárni na vodnom toku.
3/ Povodňová situácia je stav, keď hrozí nebezpečenstvo povodne alebo povodeň už vznikla.
4/ 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 povodni na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne
dedičstvo a na hospodársku činnosť.
5/ Každý je povinný vykonávať opatrenia umožňujúce plynulý a neškodný odtok vody na pozemkoch,
stavbách, objektoch a zariadeniach, ktoré má vo vlastníctve, v správe alebo v užívaní.
6/ 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.
7/ Ak nemožno nebezpečenstvo povodne alebo povodeň ohlásiť subjektom, nebezpečenstvo povodne
alebo povodeň sa ohlasuje na linky tiesňového volania integrovaného záchranného systému,
hasičského a záchranného zboru alebo Policajného zboru.
8/ Účelom ,,Povodňového plánu záchranných prác mesta " je stanoviť povinnosti právnickým
osobám, fyzickým osobám a mestu, a tým vytvoriť podmienky pre účinnú ochranu životov a zdravia
občanov a majetku pred účinkami a následkami povodní.
9/ Orgány, právnické osoby a fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností vyplývajúcich pre nich zo
zákona o ochrane pred povodňami, všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany pred
povodňami a všeobecne záväzného nariadenia mesta, ktorým je "Povodňový plán záchranných prác
mesta".
10/ Mesto plní svoje úlohy na úseku ochrany pred povodňami v súčinnosti s občanmi, právnickými
osobami, dobrovoľnými občianskymi združeniami, správcami vodných tokov, správcami (vlastníkmi,
užívateľmi) vodohospodárskych diel, štátnymi orgánmi a povodňovými orgánmi.
11/ Každý má právo na poskytnutie primeranej pomoci zodpovedajúcej možnostiam ovládania
povodne, ak je účinkami povodne ohrozený jeho život, zdravie alebo majetok a nie je schopný
vykonať ochranu vlastnými silami a prostriedkami
12/ Každý je povinný v inundačnom území vykonať na pozemkoch a objektoch, ktoré má vlastníctve
alebo v užívaní opatrenia umožňujúce plynulý a neškodný odtok vôd.

Článok II.
Riadenie ochrany pred povodňami a povodňové orgány
Ochrana pred povodňami je z celospoločenského hľadiska dôležitá činnosť, ktorej výkon
Vláda Slovenskej republiky určila s účinnosťou od 1. mája 2003 do pôsobnosti Ministerstva
životného prostredia SR ako ústredného povodňového orgánu. Súčasne mu uložila organizačne a
administratívne zabezpečovať činnosť Ústrednej povodňovej komisie, ako orgánu vlády pre riadenie
povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác.
Orgánmi štátnej správy ochrany pred povodňami sú:
• ministerstvo
• krajské úrady životného prostredia
• obvodné úrady životného prostredia
• obce
Vláda, orgány ochrany pred povodňami a obce zriaďujú povodňové komisie ako svoj poradný
a výkonný orgán .Povodňové komisie sú:
• Ústredná povodňová komisia
• krajská povodňová komisia
• obvodná povodňová komisia
• povodňové komisie obcí
Ministerstvo na ochranu pred povodňami zriaďuje operačnú skupinu, ktorá vykonáva službu
počas povodní, a ostatné ústredné orgány štátnej správy môžu podľa potreby zriaďovať operačné
skupiny. Činnosť operačnej skupiny upravuje pracovný poriadok. Operačné skupiny upravuje
pracovný poriadok. Operačné skupiny počas povodňovej situácie vedú povodňový denník.
Pre zabezpečovanie a koordináciu úloh v povodňovej ochrane je zriadený pri ministerstve a
Ústrednej povodňovej komisii povodňový dispečing s príslušným technickým a materiálovým
vybavením. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. ako správca vodohospodársky významných a
drobných vodných tokov zabezpečuje komplex úloh ochrany pred povodňami, ktorá je organizovaná
na báze hydrologických povodí. Štyri odštepné závody SVP - OZ Bratislava, OZ Piešťany, OZ
Banská Bystrica a OZ Košice spravujú a riadia ucelené hydrologické celky cez svoje nižšie
organizačné zložky - závody.
Tento spôsob riadenia umožňuje pri povodňovej aktivite rýchle sústrediť a presunúť kapacity
na zabezpečovacie práce do najviac postihnutých oblasti. Jednotný dispečing S VP, š.p. najmä počas
rozsiahlejších povodňových situácií, zabezpečuje koordinovaný výkon zabezpečovacích prác v
rozsahu celej Slovenskej republiky a úzko spolupracuje s povodňovými orgánmi. Podáva aktuálne
informácie, navrhuje a predkladá opatrenia pre orgány povodňovej ochrany.

1/ Ministerstvo životného prostredia SR ústredne riadi a kontroluje prípravu a vykonávanie
zabezpečovacích prác na ochranu pred povodňami.
2/ Ministerstvo vnútra SR ústredne riadi a kontroluje prípravu a vykonávanie povodňových
záchranných prác.
3/ Krajské úrady, obvodné úrady a obce vo svojich územných obvodoch robia preventívne opatrenia
na ochranu pred povodňami. Organizujú a riadia záchranné práce,
4/ Povodňová komisia koordinuje a kontroluje prípravu a plnenie úloh pri ochrane pred povodňami.
5/ Povodňová komisia
a) v oblasti prevencie
1. oboznamuje sa s predbežným hodnotením povodňového rizika, mapami povodňového
ohrozenia a mapami povodňového rizika na území svojej pôsobnosti a s ich prehodnoteniami
a aktualizáciami,
2. oboznamuje sa s návrhom prvého plánu manažmentu povodňového rizika, s návrhom na jeho
aktualizáciu na území svojej pôsobnosti a iniciatívne predkladá návrhy a pripomienky,
3. oboznamuje sa s hodnotením pokroku pri dosahovaní cieľov v pláne manažmentu
povodňového rizika a predkladá návrhy na prehodnotenie a aktualizáciu opatrení na území
svojej pôsobnosti pri aktualizácii plánov manažmentu povodňového rizika,
4. koordinuje a kontroluje prípravu a vykonávanie preventívnych opatrení na ochranu pred
povodňami,
5. navrhuje opatrenia, ktorých splnenie je potrebné na zabezpečenie ochrany pred povodňami,
b) počas povodňovej situácie
1. sleduje a hodnotí vývoj povodňovej situácie,
2. koordinuje a kontroluje činnosť povodňových komisií zriadených na nižšej úrovni a poskytuje
im potrebnú pomoc,
3. kontroluje vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác
4. navrhuje vykonanie opatrení, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ochrany pred povodňami,
5. navrhuje alebo posudzuje návrh na mimoriadnu manipuláciu na vodných tokoch a vodných
stavbách, na uvoľňovanie ľadovej zátarasy alebo ľadovej zápchy výbušninami a na vytvorenie
umelej prietrže na ochranu pred povodňami,
6. operatívne plní podľa vývoja povodňovej situácie ďalšie úlohy s cieľom znížiť povodňové
riziko a minimalizovať povodňové škody,
7. navrhuje vyhlásenie mimoriadnej situácie,
c) po povodni
1. prerokuje správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach,
2. navrhuje opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré sa zistili počas povodňovej situácie pri
vykonávaní povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác.

6/ Ústrednú povodňovú komisiu zriaďuje vláda .Ministerstvo vypracúva štatút ústrednej povodňovej
komisie, ktorý obsahuje úlohy, zloženie a zásady rokovania. Štatút Ústrednej povodňovej komisie
schvaľuje vláda.
7/ Ústredná povodňová komisia koordinuje a kontroluje prípravu a vykonávanie preventívnych
opatrení ústredných orgánov štátnej správy, obvodných orgánov v sídle kraja, obvodných úradov,
vyšších územných celkov a obcí na úseku ochrany pred povodňami. Riadi a kontroluje vykonávanie
činností pri ochrane pred povodňami na hraničných vodách.
Za prípravu a výkon zabezpečovacích prác v plnom rozsahu zodpovedajú správcovia vodných
tokov, ministerstvo životného prostredia, Krajské a Obvodné úrady, životného prostredia a obce.
Obvodný úrad životného prostredia a obec majú v ochrane pred povodňami v rámci svojej
územnej pôsobnosti i naďalej rozhodujúce úlohy ich povinnosť a úlohy pozostávajú jednak
z postavenia orgánov zodpovedných za prípravu a výkon záchranárskych prác, jednak z úloh
obvodného úradu životného prostredia ako orgánu povodňovej ochrany a jeho úloh voči správcom
vodných tokov, úloh vyplývajúcich z funkcie povodňových komisii a podobne.
Hlavnou úlohou obvodného úradu životného prostredia a obce je predovšetkým výkon
štátneho odborného dozoru. Povodňové prehliadky vykonávať spravidla v mieste obvodu a obce na
vodných tokoch za účasti správcu vodného toku.

Článok III.
Opatrenia na ochranu pred povodňami

Druhy opatrení na ochranu pred povodiami
Opatrenia na ochranu pred povodňami sú:
a) povodňové plány,
b) povodňové prehliadky,
c) predpovedná, hlásna a varovná povodňová služba,
d) hliadková služba,
e) zabezpečovacie práce a záchranné práce.

Povodňové plány
1./ Povodňový plán je dokument organizačného a technického charakteru. Povodňový plán tvorí
povodňový plán zabezpečovacích prác a povodňový plán záchranných prác. Povodňový plán
záchranných prác sa vypracúva v nadväznosti na povodňový plán zabezpečovacích prác.
2./ Povodňové plány sa každý rok preskúmajú a podľa potreby aktualizujú tak, aby sa zmeny
a doplnky mohli schváliť do konca kalendárneho roka.
3./ ,,Povodňový plán záchranných prác mesta" schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Povodňové plány sú
dlhodobé, preto ich treba každoročne doplniť o tie skutočnosti, ktoré sú nové, pozmenené alebo
vylúčené. Upravený povodňový plán musí prejsť opätovným schvaľovacím procesom.

Povodňové prehliadky
1./ Povodňovými prehliadkami 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. Povodňová prehliadka sa môže vykonávať súčasne
s vykonávaním odborného technicko – bezpečnostného dohľadu na vodných stavbách.
2./ Povodňová prehliadka sa musí vykonať
a) najmenej raz za dva roky podľa povodňového plánu zabezpečovacích prác správcu
vodohospodársky významných vodných tokov alebo povodňového plánu zabezpečovacích prác
správcu drobného vodného toku.
b) bezprostredne po povodní na povodňou postihnutých vodných tokoch a zaplavených
územiach.

3/ 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.

Predpovedná, hlásna a varovná 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 zabezpečuje Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave podľa pokynov
ministerstva pôdohospodárstva SR
2/ 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 zabezpečí včasné varovanie obyvateľstva, vyrozumenie orgánov ochrany
pred povodňami, orgánov ochrany pred povodňami, orgánov štátnej správy, zložiek Hasičského
a záchranného zboru a obci na povodňou ohrozenom území.
3/ Hlasnú 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.
4/ Varovanie obyvateľstva na povodňou ohrozenom území vykonáva varovacie a vyrozumievacie
centrum civilnej ochrany alebo obec podľa osobitného predpisu.

Hliadková služba
1/ Hliadková služba sleduje vývoj povodňovej situácie a zisťuje údaje potrebné na výkon
hlásnej a varovnej povodňovej služby a na riadenie a koordináciu vykonávania povodňových
zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác.
2/ Hliadkovú službu zriaďujú v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne správcovia
vodných tokov, správcovia /vlastníci, užívatelia/ vodohospodárskych diel a iných objektov
na vodných tokoch a pri nich v dosahu ohrozenia, obce a mestá podľa povodňových plánov.

3/ Hliadkovú službu vykonávajú vždy dvaja členovia, ktorí dohliadajú na im vyznačené povodňové
úseky. Úlohou hliadok je sledovať výšku vodnej hladiny, sta» ochrannej hrádze, zisťovať priesaky,
vyvieranie vody a iné negatívne javy a hlásiť zistenú situáciu tomu orgánu, ktorý ich poveril
vykonávaním hliadkovej služby. Pri výkone služby člen hliadky nosí pásku na rukáve s označením
,,Povodňová služba", čo mu dáva právomoc verejného činiteľa.

Zabezpečovacie práce a záchranné práce
1./ Povodňovými zabezpečovacími prácami sa predchádza vzniku povodňových škôd. Povodňové
zabezpečovacie práce sa vykonávajú na vodných tokoch, stavbách, objektoch alebo zariadeniach,
ktoré sú umiestnené na vodných tokoch alebo v inundačných územiach a v povodňou ohrozených
územiach s cieľom zabezpečovať plynulý odtok vody, chrániť stavby, objekty a zariadenia pred
poškodením povodňou a zabezpečovať funkciu ochranných hrádzí a protipovodňových línií. V čase
nebezpečenstva povodne a počas povodne ide najmä:
a) o ochranu hrádzí proti vlnobitiu, priesakom, erozívnym vplyvom, výverom
a o ochranu proti preliatiu koruny hrádze,
b) o ochranu koryta a brehov vodného toku proti ich narúšaniu a poškodzovaniu,
c) odstraňovanie prekážok znemožňujúcich plynulý odtok vôd,
d) o narúšaní ľadových celín a zátarasov,
e) o mimoriadnu manipuláciu na vodohospodárskych dielach,
f) o uzavieranie prietrži hrádzí,
g) o odvádzanie vôd zo zaplaveného územia,
h) o odvádzaní alebo odčerpávaní vnútorných vôd,
i) o budovanie druhotných ochranných povodňových línií.
2./ Povodňové zabezpečovacie práce na základe povodňových plánov a na príkaz orgánu ochrany
pred povodňami plánov a na príkaz orgánu ochrany pred povodňami a obce počas II. Stupňa
povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity vykonávajú:
a) správca vodohospodársky významných vodných tokov a správcovia drobných vodných
tokov,
b) hasičský a záchranný zbor alebo vybrané ostatné záchranné zložky integrovaného
záchranného systému,
c) vlastníci, správcovia a užívatelia stavieb, objektov alebo zariadení na vodnom toku,
v inundačnom území alebo v povodňou ohrozenom území,
d) zhotovitelia stavby, objektu alebo zariadenia na vodnom toku alebo v jeho inundačnom
území počas výstavby,
e) osoby na príkaz orgánu ochrany pred povodňami a obce.

3./ Záchranné práce sú opatrenia na záchranu. životov a majetku v čase nebezpečenstva
povodne a počas povodne. Jedná sa najmä :
a) o práce spojené s ochranou a evakuáciou obyvateľstva území ohrozených alebo
zaplavených povodňou, ako aj starostlivosť o toto obyvateľstvo (ubytovanie,
stravovanie, zdravotnícka služba apod.) na nevyhnutne potrebný čas,
b) ochrana a zachraňovanie majetku na týchto územiach. vrátane predčasného zberu
úrody ohrozenej povodňou.
4./ Povodňové záchranné práce sú neoddeliteľnou činnosťou ochrany pred povodňami,
ktorých výkon prislúcha v plnom rozsahu orgánom miestnej štátnej správy a samosprávy.
5./ Každý povodňový orgán vo svojom územnom obvode zodpovedá za prípravu, organizáciu,
riadenie a výkon povodňových záchranných prác, za ktoré ústredne zodpovedá, metodicky
ich riadi a kontroluje Ministerstvo životného prostredia SR.

Článok IV.
Stupne povodňovej aktivity
1/ V povodňovej ochrane sa určujú tieto stupne povodňovej aktivity:
I. stupeň - stav bdelosti
II. stupeň - stav pohotovosti
III. stupeň - stav ohrozenia
2/ Stupne povodňových aktivít pre všetky vodomerné stanice schvaľuje Ministerstvo životné
prostredia SR ako ústredný vodohospodársky orgán a súčasne ako povodňový orgán,
Požiadavky na schvaľovanie stupňov povodňových aktivít predkladajú správcovia
vodných tokov po predchádzajúcom prerokovaní s príslušným povodňovým orgánom a
Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Bratislave.
3./ Stav bdelosti nastáva:
a) pri dosiahnutí vodného stami určeného v povodňovom pláne a stúpajúcej tendencii
vody na vodnom toku. Spravidla je to stav keď voda vystúpi z koryta a dosiahne pätu
hrádze, Na neohradzovaných vodných tokoch, ak hladina vody stúpa a blíži sa
k brehovej čiare.
b) pri neočakávanom náhlom odmäku podľa meteorologických podmienok,
c) pri vnútorných vodách, ale hladina vody v priľahlých vodných tokoch je vyššie ako
hladina vnútorných vôd.
4./ Stav pohotovosti sa vyhlasuje:
a) pri. dosiahnutí vodného stavil určeného v povodňovom pláne a stúpajúcej tendencii
vody vo vodnom toku, Na neohradzovaných vodných tokoch, ak voda z koryta dosiahne
brehovú čiaru a má stúpajúcu tendenciu,
b) 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,
e) pri tvorbe vnútrovodného ľadu a zamŕzaní vody v účinnom prietokovom profile, keď sa
predpokladá vyliatie vody z koryta; účinný prietokový profil je časť prietokového profilu, v ktorom
prúdi voda v smere odtoku,
f) pri výskyte vnútorných vôd, ak sa prečerpávaním vody dodrží maximálna hladina
vnútorných vôd stanovená v manipulačnom poriadku vodnej stavby.
5./ Stav ohrozenia 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 vodnou stavbou, ktorú spôsobila
porucha alebo havária objektov alebo zariadení vodnej stavby.
6./ Stav bdelosti prestáva:
a) pri dosiahnutí vodného stavu určeného v povodňovom pláne, ak voda vo vodnom toku
má klesajúcu tendenciu,
b) na neohradzovaných vodných tokoch, ak voda klesne pod brehovú čiaru,
c) pri vnútorných vodách, ak hladina vody v priľahlých vodných tokoch je nižšia ako
hladina vnútorných vôd a vnútorné vody je možné odvádzať samospádom.
7./ Stav pohotovosti a stav ohrozenia sa odvoláva:
a) ak stav vody vo vodnom toku klesne pod hladinu určenú v povodňovom pláne alebo ak
pominú skutočnosti, na základe ktorých sa vyhlásil stav pohotovosti alebo stav ohrozenia,
b) ak voda, ktorá zaliala chránené územie, je v prevažnej miere odvedená do vodného
toku a ak sa vykonali potrebné technické opatrenia na zamedzenie vzniku škôd.
8./ Stav bdelosti sa nevyhlasuje, tento stav ,,nastáva".

9./ Stav pohotovosti a stav ohrozenia vyhlasuje na požiadanie správcu vodného toku alebo
správcu (vlastníka, užívateľa) vodohospodárskeho diela príslušný povodňový orgán, a to
nasledovne:
a) pre územie obce (mesta), obec alebo mesto,
b) pre územie niekoľkých obcí toho istého okresu a pre územie okresu obvodný úrad ŽP,
c) pre územie, ktoré presahuje územie kraja Ústredná povodňová komisia,
d) pre hraničné toky Ústredná povodňová komisia, ak tým nepoverila iný povodňový orgán.
Článok V.
Úlohy mesta pri ochrane pred povodňami
Mesto, ako povodňový orgán vo svojom územnom obvode plní nasledovné úlohy pri
ochrane pred povodňami:
a) vypracúva " Povodňové plány záchranných prác" a predkladá ich obvodnému úradu
životného prostredia na schválenie,
b) zabezpečuje pracovné sily a vecné prostriedky pre prípad povodne. Stará sa najmä
o náležité vybavenie hasičskej jednotky vecnými a technickými prostriedkami ako aj výstrojom a
výzbrojou. Vyhotovuje súpis týchto prostriedkov a zabezpečuje ich uskladnenie a udržiavanie,
c) dbá na to, aby fyzické osoby, právnické osoby, správcovia vodných tokov, správcovia
(vlastníci, užívatelia) vodohospodárskych diel a iných objektov ohrozených povodňami
postupovali podľa povodňových plánov,
d) organizuje a zabezpečuje hlásnu a varovnú povodňovú službu najmä varuje občanov,
fyzické osoby a právnické osoby v meste pred nebezpečenstvom povodne dostupným prostriedkami
(mestským rozhlasom, zvukovými signálmi a pod.). Ďalej o nebezpečenstve povodne upozorňuje
obecné úrady susedných a nižšie ležiacich obcí a hlási nebezpečenstvo povodne obvodnému úradu
e) eviduje vznik a zánik stavu bdelosti,
j) zabezpečuje vyhlásenie a odvolanie stupňov povodňovej aktivity (stav pohotovosti, stav
ohrozenia),
g) organizuje, riadi a vykonáva záchranné práce v čase nebezpečenstva povodne a počas
povodne. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických osôb a právnických osôb plnenie
všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami,
h) zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva
a podľa možností ochranu jeho majetku, ako aj návrat evakuovaného obyvateľstva. Zabezpečuje
nevyhnutnú hygienickú a zdravotnícku starostlivosť;
i) zabezpečuje ubytovanie a stravovanie osôb nasadených na zabezpečovacie práce
a záchranné práce mimo ich domovov,
j) poskytuje pomoc správcom vodných tokov, správcom (vlastníkom, užívateľom)
vodohospodárskych diel a iných objektov na vodných tokoch. a pri nich v dosahu ohrozenia pri
zabezpečovacích prácach v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne, ak na tieto práce
nestačia ich vlastné sily a prostriedky,
k) poskytuje pomoc susedným obciam pri záchranných prácach v čase nebezpečenstva
povodne, ak na tieto práce nestačia ich vlastné sily a prostriedky,
l) vykonáva preventívne opatrenia zamerane na zlepšenie odtokových pomerov na vodnom
toku v meste, vrátane opatrení na zabezpečenie dostatočného prietok vodných tokov,

m) v spolupráci so správcom vodného toku, správcom (vlastníkom, užívateľom)
vodohospodárskeho diela vykonáva povodňové prehliadky,
n) vedie záznamy v povodňovom denníku,
o) neodkladne podáva informácie o povodňovej situácií na území mesta obvodnému úradu.
životného prostredia,
p) zriaďuje "miestnu povodňovú komisiu",
q) predsedom povodňovej komisie je primátor mesta, ktorý vymenúva jej členov
zodpovedajúcich za výkon záchranárskych prác v meste,
r) predseda povodňovej komisie mesta schvaľuje štatút povodňovej komisie mesta, ktorý
vymedzuje úlohy členov povodňovej komisie mesta,
s) počas povodní požaduje od správcu vodného toku informácie a odbornú poradenskú
výpomoc,
t) prijíma hlásenia o nebezpečenstve povodne,
u) dokladuje obvodnému úradu plnenie úloh na úseku ochrany pred povodňami,
v) uplatňuje požiadavky na poskytnutie pomoci u obvodného úradu, ak vlastné sily a
prostriedky mesta nepostačujú na výkon záchranných prác,
w) poskytuje obyvateľom mesta okamžitú pomoc v ich náhlej núdzi spôsobenej živelnou
pohromou ako je napr. povodeň,
x) plní úlohy a príkazy prednostu obvodného úradu, ktoré smerujú k zamedzeniu pôsobenia
alebo odstráneniu. následkov mimoriadnych udalosti, za ktoré môžeme považovať aj povodne,
y) vyžaduje v čase nebezpečenstva povodne a v čase povodne, aby fyzické osoby a právnické
osoby poskytli technickú, materiálnu a osobnú pomoc v nevyhnutnom rozsahu,
z) vypracúva písomnú správu. o priebehu a následkoch. Povodní a zabezpečuje jej
bezodkladné doručenie obvodnému úradu,
Úlohy fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane pred povodňami
1./ Pre zabezpečenie ochrany pred povodňami sú fyzické osoby a právnické osoby povinné:
a) umožniť vstup na svoje pozemky a do objektov za účelom vykonávania zabezpečovacích prác
a záchranných prác,
b) prispieť na príkaz povodňových orgánov podľa svojich možnosti a síl osobnou a vecnou pomocou
na ochranu ľudských životov a majetku. pred povodňami,
c) spolupracovať pri ochrane pred povodňami a riadi sa príkazmi príslušných povodňových. orgánov,
2./ V čase nebezpečenstva povodne a počas povodne orgány, fyzické osoby a právnické osoby sú povinné na
príkaz príslušných povodňových orgánov najmä:
a) poskytnúť dopravné a mechanizačné prostriedky, pohonné látky, náradie a iné potrebné
prostriedky,
b) zúčastniť sa podľa svojich možnosti a síl na prácach zameraných na ochranu a záchranu ľudí,
majetku ohrozeného povodňou a na odstraňovaní následkov povodni,

c) strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov,
3./ Pri výkone ochrany pred povodňami sú fyzické osoby a právnické osoby povinné:
a) občania do ochrany pred povodňami sú na základe povodňových plánov povinní v čase
povodňovej aktivity dostaviť sa na výzvu v najkratšom čase na určené miesto,
b) právnické osoby sú povinné poskytnúť svojim zamestnancom pracovné voľno v rozsahu potrebnom
na plnenie povinností súvisiacich s povodňovou službou v zmysle Zákonníka práce,
4./ Správcovia /vlastníci, užívatelia/ nehnuteľnosti pri vodných tokoch sú povinní urobiť opatrenia, ktoré im
uložil príslušný orgán štátnej správy a samosprávy na zamedzenie a zmiernenie nebezpečenstva povodne

alebo škodlivých následkov povodne, ak to podľa platných predpisov nie je povinnosťou iného.
Obdobne vykonávajú aj zabezpečovacie práce na objektoch v ich správe,
5./ Na rozostavených stavbách alebo na ich ucelených častiach na vodných tokoch alebo zátopových
územiach. plnia primerane úlohy správcov /vlastníkov, užívateľov/ vodohospodárskych diel pri ochrane pred
povodňami investor a dodávateľ stavebnej, prípadne technologickej časti stavby, a to každý na úseku svojej
činnosti,
6/ Orgány, fyzické osoby a právnické osoby sú povinné neodkladne hlásiť nebezpečenstvo povodne
povodňovým orgánom.

Povinnosti pri zabezpečovaní hlásnej a varovnej povodňovej služby
1./ Mesto, fyzické osoby a právnické osoby sú povinné v prípade ak vznikne povodňová situácia na určitom
úseku vodného toku zaktivizovať povodňový orgán, vykonať varovanie všetkých, ktorí sú povodňou ohrození a
podať potrebné informácie.
2./ Orgány, správcovia vodných tokov, správcovia /vlastníci, užívatelia/ vodohospodárskych diel pri stúpaní
vody a pri prekročení určeného stavu hladiny vodného toku posielajú varovné povodňové správy viackrát
denne vrátane nočných hodín.

3./ Príjemca varovných povodňových správ po prijatí varovnej správy o možnosti vzniku povodňového
nebezpečenstva je povinný ihneď podľa povodňových plánov vykonať všetky opatrenia na odstránenie
nebezpečenstva hroziaceho z povodne a súčasne varovať fyzické osoby a právnické osoby v pôsobnosti
svojho územia pred nebezpečenstvom povodne. Súčasne odovzdávajú správy a hlásenia povodňovým
orgánom vyššieho stupňa, a aby mohli hodnotiť situáciu, pripadne riadiť opatrenia, keď na to nepostačujú
vlastnými silami a prostriedkami v ochrane pred povodňami.
4./ Správca vodného toku alebo správca (vlastník, užívateľ) vodohospodárskeho diela je povinný príslušnej
obci bezodkladne oznámiť povodňové situácie a informovať o vývoji situácie na vodnom toku,

Náklady spojené s ochranou pred povodňami

1./ Orgány, fyzické osoby a právnické osoby znášajú náklady, ktoré im vznikajú vlastnými opatreniami na
ochranu ich majetku /majetku v ich správe alebo užívaní/ pred povodňami.
2./ Náklady na zabezpečovacie práce na vodných tokoch a na vodohospodárskych dielach uhrádzajú ich
správcovia /vlastníci, užívatelia/.
3./ Náklady na záchranné práce, okrem nákladov podľa § 13, ods. 1 uhrádza Ministerstvo životného
prostredia podľa osobitných predpisov Ministerstva financií SR a príslušných ústredných: orgánov štátnej
správy.
4./ Ministerstvo životného prostredia SR po dohode s Ministerstvom financií SR môže určiť, v ktorých ďalších
prípadoch a voči komu sa uplatňuje nárok na úhradu nákladov vzniknutých tým, ktorí na príkaz povodňových
orgánov vykonávali opatrenia na ochranu pred povodňami.

5./ Mesto uhrádza občanom škody, ktoré im vznikli v dôsledku činnosti a opatrení na ochranu pred
povodňami. Právnickým osobám v takýchto prípadoch uhrádzajú škody na veciach a náklady spojené s
odškodňovaním pracovných úrazov.
6./ Osobám. ktorým spôsobili živelné pohromy škody na ich majetku, možno poskytnúť štátnu podporu

v rozsahu, určenom Ministerstvom financií SR a Ministerstvom vnútra SR.
7./ Občanom, ktorí sa podľa povodňových plánov zúčastnili na povodňovej službe, vydá potvrdenie o
čase ich účasti príslušný povodňový orgán, Náhradu mzdy za tento čas a náhradu za prípadnú prácu

nadčas poskytuje alebo právnickým osobám uhrádza príslušný povodňový orgán alebo právnická
osoba, v rámci ktorej sa povodňová služba vykonávala.

Článok VI.
Povodňové orgány mesta

Miestna povodňová komisia
1./ Mesto zriaďuje na plnenie úloh pri ochrane pred povodňami "Miestnu povodňovú komisiu
(ďalej len "MPK'´).
2./ MPK v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne riadi, koordinuje a kontroluje ochranu
pred povodňami na území mesta.
3./ MPK v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne môže vydávať príkazy na vykonanie
opatrení potrebných na zabezpečenie ochrany pred povodňami. Tieto príkazy nie sú rozhodnutiami
podľa správneho poriadku.
4./ Úlohy MPK:
a) prerokúva a pripomienkuje "Povodňový plán záchranných prác mesta Veľké Kapušany" a
navrhuje jeho zmeny a doplnky,
b) kontroluje ako si fyzické osoby, právnické osoby, správcovia vodných tokov a správcovia
(vlastníci, užívatelia) vodohospodárskych diel plnia úlohy v oblasti ochrany pred povodňami.
c) sleduje a hodnotí vývoj povodňovej situácie a podľa potreby riadi, usmerňuje a koordinuje
činnosť fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sa zúčastňujú záchranných prác,
d) upozorňuje na nebezpečenstvo povodne orgány, fyzické osoby a právnické osoby na území
obce a obvodný úrad,
e) zabezpečuje pomoc správcom vodných tokov, správcom (majiteľom, užívateľom)
vodohospodárskych diel a iných objektov na vodných tokoch pri zabezpečovacích prácach ak na tieto
nestačia vlastnými silami.
II

Zloženie MPK
l/ Komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka, členov a vedúceho technického štábu.
2/ Predsedom komisie je primátor mesta, podpredsedom je prednosta mestského úradu, tajomníkom
je zamestnanec mestského úradu, vedúcim technického štábu je zamestnanec mestského úradu z
odboru životné prostredie a členmi sú občania a určení zástupcovia právnických osôb, ktoré majú
sídlo na území mesta Veľké Kapušany.

Uvádzanie komisie do činnosti a jej rokovanie

1./ MPK uvádza do činnosti primátor mesta a v čase jeho neprítomnosti zástupca primátom mesta
Veľké Kapušany..
2/ Komisia vykonáva svoju činnosť na rokovaniach, ktoré zvoláva predseda komisie podľa potreby,
v prípade nebezpečenstva vzniku povodne alebo podľa povahy povodňovej situácie, najmenej však
raz za rok. Program rokovania komisie určuje jej predseda. Komisia rokuje aj o úlohách,
vyplývajúcich zo schváleného ,,Povodňového plánu záchranných prác mesta" a kontroluje ako ich
príslušné orgány, fyzické osoby a právnické osoby plnia.
3/ Rokovania komisie nie sú verejné.
4/ So súhlasom predsedu komisie možno na jej rokovania prizvať ďalšie osoby, ktorých účasť je pri
rokovaní komisie potrebná.
5/ Rokovanie komisie vedie jej predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda.
6/ Komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platnosť
uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
7/ V nevyhnutných prípadoch so súhlasom predsedu komisie môže člena komisie zastupovať ním
poverený zástupca. Takto poverený zástupca koná vždy osobne, pričom zo zastupovania vznikajú
práva a povinnosti zastúpenému.
8/ O priebehu rokovania a uznesenia komisie vyhotovuje tajomník komisie záznam, ktorý zasiela
všetkým členom komisie. Člen komisie, ktorého stanovisko sa neprijalo je oprávnený žiadať, aby sa to
uviedlo v zázname.
9/ V čase medzi rokovaniami MPK, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môže rozhodnúť o
vykonaní neodkladných opatrení predseda komisie. Tieto opatrenia musia byť prerokované a
schválené na najbližšom rokovaní komisie.

Predseda MPK
1/ Predseda komisie :
a) riadi prácu komisie,
b) informuje príslušné povodňové orgány o vývoji povodňovej situácie a vykonaných
opatreniach,
c) vydáva úradné správy a informácie o vývoji povodňovej situácie a vykonaných opatreniach,
d) kontroluje plnenie uznesení komisie,
e) vymenúva a odvoláva tajomníka a členov technického štábu MPK,

Technický štáb MPK
1/ Technický štáb je odborným, poradným a výkonným orgánom MPK.

2/ Technický štáb zabezpečuje opatrenia komisie v čase od vyhlásenia stupňa povodňovej aktivity.
Zároveň pripravuje a predkladá komisii návrhy opatrení a vykonáva ich.
3/ Vedúceho technického štábu MPK vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

Úlohy technického štábu MPK
Technický štáb MPK plní nasledovné úlohy:
a) sleduje vývoj povodňovej situácie a navrhuje MPK opatrenia, ktoré je potrebné prijať na
zníženie nebezpečenstva povodne vykonávaním zabezpečovacích prác alebo záchranných prác,
b) navrhuje MPK, aby do zabezpečovacích prác alebo záchranných prác boli:
a. zapojení občania a právnické osoby,
b. privolané sily a prostriedky susedných obcí,
c. prostredníctvom obvodného úradu privolané sily a prostriedky Armády SR a Záchranná brigáda
HaZZ,
d. zapojení správcovia vodných tokov, resp. správcovia (vlastníci, užívatelia) vodohos. diel
c) podáva návrhy na prípravu a začatie evakuačných prác,
d) zabezpečuje evakuáciu osôb, majetku a zvierat do určených priestorov a objektov,
e) zabezpečuje prostredníctvom hasičskej jednotky čerpanie vody zo zaplavených objektov,
f) koordinuje záchranné práce všetkých zložiek, ktoré sa na území mesta zúčastňujú týchto prác.

Zabezpečenie činnosti MPK
1/ Organizačné a administratívne práce spojené s činnosťou komisie, najmä prípravu podkladov na
rokovania vykonáva tajomník komisie v spolupráci s členmi komisie.
2/ Výdavky spojené s činnosťou MPK a technického štábu MPK sa uhrádzajú z rozpočtových
prostriedkov mesta Veľké Kapušany.
Prílohy
Príloha č. 1: Zloženie MPK
č. 2: Technický štáb povodňovej komisie
č. 3: Krízový štáb obce
č. 4: Zoznam orgánov, komisií a štábov

č. 5: Základné údaje o stálom a náhradnom stanovišti MPK
č. 6: Stupne povodňovej aktivity
č. 7: Hlásna a varovná služba
č. 8: Evakuačné opatrenia
č. 9: Povodňové škody
č.10: Pracovné skupiny
č.11: Pracovné skupiny
č.12: Protipovodňový materiál a osvetlenie nebezpečných úsekov
č.13: Povodňový denník
č.14: Grafická časť

Článok VII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1/ Tento ,,Povodňový plán záchranných prác mesta Veľké Kapušany" nemení rozsah a účinnosť
zákona o ochrane pred povodňami, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a
vyhlášok vydaných na úseku ochrany pred povodňami.
2/ Orgány obce, fyzické osoby a právnické osoby, ktoré majú sídlo (trvalé alebo prechodné bydlisko)
na území mesta úzko spolupracujú s orgánmi štátnej správy a orgánmi mesta pri plnení úloh na
úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohto všeobecne záväzného
nariadenia obce.
3/ V prípade, že fyzické osoby a právnické osoby nebudú dodržiavať ustanovenia tohto všeobecne
záväzného nariadenia, mesto vyvodí voči jeho porušovateľom sankcie v súlade s platnou právnou
úpravou.
4/ Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
5/ Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom mesta Veľké
Kapušany dňa 27.01.2011.
6/ Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom schválenia mestským zastupiteľstvom
a účinným sa stáva 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Veľké Kapušany po schválení
mestským zastupiteľstvom.

Vyvesené pred schválením dňa : 11.01.2011
Vyvesené po schválení dňa : 28.01.2011
Účinnosť nadobúda dňa : 11.02.2011

Mesto Veľké Kapušany

Príloha č.1

ZLOŽENIE MESTSKEJ POVODŇOVEJ KOMISIE
Na území mesta Veľké Kapušany riadi a zabezpečuje ochranu pred povodňami mestská povodňová
komisia v zmysle svojho štatútu a úloh vyplývajúcich z príslušných platných právnych predpisov.

Zoznam členov povodňovej komisie mesta Veľké Kapušany
Meno

Mgr. Petrikán
Peter
Dr.Gyimesi
Juraj
Plešavský
Štefan
Ing. Molnárová
Mária
Šterbák
Zoltán
Tutková
Erika

funkcia

pracovisko

predseda

MsÚ

podpredseda

MsÚ

tajomník

MsÚ

člen

MsÚ

člen

MsÚ

člen

MsÚ

bydlisko

Veľké Kapušany
POH 18
Veľké Kapušany
Centrum II
Veľké Kapušany
POH 51
Veľké Kapušany
POH 53
Veľké Kapušany
L.N.T. 80/2
Veľké Kapušany
L.N.T. 915/15

Telefón

0905415563
0917618029
0905905360
0905924221
0566383135
0908899928

Odborným poradným a výkonným orgánom povodňovej komisie je Technický štáb. Skladá sa
z odborných pracovníkov zúčastnených orgánov a organizácií. Zabezpečuje opatrenia komisie od vyhlásenia
II: stupňa povodňovej aktivity, pripravuje a predkladá povodňovej komisií návrhy opatrení a po prijatí ich
vykonáva.

Zvolanie členov povodňovej komisie bude vykonané telefonicky na pracovisku alebo na byt
členov komisie. V prípade potreby bude zvolanie vykonané spojkou, a to motorickým vozidlom
ŠPZ MI 785 BL.

Príloha č. 2

TECHNICKÝ ŠTÁB POVODŇOVEJ KOMISIE
Mesta Veľké Kapušany

Meno

funkcia

pracovisko

Ing.Óvary
Ferdinand

vedúci

MsÚ

Ing. Zdibák Zoltán

zástupca

MsÚ

Ing. Horváth Ján

člen

MsÚ

Ing.Simonová
Agnesa

člen

MsÚ

Mgr. Papp Ladislav

člen

MsÚ

Ing.Gereová
Zuzana

člen

MsÚ

bydlisko
Veľké Kapušany
J. Kráľa 26
Veľké Kapušany
Zelená 234/6
Krišovská
Liesková 2
Veľké Kapušany
Tulipánová 15
Veľké Kapušany
Hlavná
Veľké Kapušany
POH 48

telefón
0915960253
0566383135
0566383135
0915928862
0918683995
0907935237

Príloha č. 3

KRÍZOVÝ ŠTÁB OBCE
Mesta Veľké Kapušany

Krízový štáb tvorí štáb obrany a civilnej ochrany primátora Mesta Veľké Kapušany. Členovia štábu
obrany a civilnej ochrany napomáhajú primátorovi v plnení úloh obrany, civilnej ochrany a realizujú
konkrétne úlohy podľa vzniknutej situácie. Plní úlohy povodňovej i evakuačnej komisie v zmysle
príslušných platných právnych predpisov.
Meno

Mgr. Petrikán
Peter
Dr.Gyimesi
Juraj
Plešavský
Štefan
Ing. Molnárová
Mária
Šterbák
Zoltán
Tutková
Erika

funkcia

Predseda štábu
Podpredseda
štábu
Člen štábu
a skladník CO
PIO

pracovisko

MsÚ
MsÚ
MsÚ

Člen štábu

MsÚ

Člen štábu

MsÚ

Člen štábu

MsÚ

bydlisko

Veľké Kapušany
POH 18
Veľké Kapušany
Centrum II
Veľké Kapušany
POH 51
Veľké Kapušany
POH 53
Veľké Kapušany
L.N.T. 80/2
Veľké Kapušany
L.N.T. 915/15

Telefón

0905415563
0917618029
0905905360
0905924221
0566383135
0908899928

Príloha č. 4

ZOZNAM ORGÁNOV,KOMISIÍ A ŠTÁBOV

Obvodný úrad životného prostredia
Obvodný úrad životného prostredia sídli v Michalovciach na adrese: Námestie slobody 1,
071 01 Michalovce. Tel.č: 056/6280511 Fax: 056/ 64 416 93 E-mail: info@mi.ouzp.sk
Obvodná povodňová komisia
Obvodná povodňová komisia sídli v Michalovciach na adrese: Námestie slobody 1,
071 01 Michalovce. Tel.č: 056/6280511 Fax: 056/ 64 416 93 E-mail: info@mi.ouzp.sk
Obvodný úrad v Michalovciach
Obvodný úrad sídli v Michalovciach na adrese: Námestie slobody 1,
071 01 Michalovce.Tel.č:056/6441398
Krízový štáb obvodného úradu
Krízový štáb obvodného úradu sídli v Michalovciach na adrese: Námestie slobody 1,
071 01 Michalovce
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach sídli na adrese:
Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce, tel.: 056/6441821, fax.: 056/6431710,
e-mail: sekretariat.mi@hazz.minv.sk
Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému
Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému v Košiciach sídli na adrese:
Komenského 52, 041 26 Košice, tel: 055/6001 435, fax.: 055/6323550,

Okresné riaditeľstvo policajného zboru
Okresné riaditeľstvo PZ v Michalovciach sídli na adrese: Hollého 46, 071 01 Michalovce,
tel: 096172 1111, fax.: 096172 3109,
Obvodné oddelenie PZ Veľké Kapušany, Malokapušianska 656/71, 079 01 Veľké Kapušany
tel.: 096172 3905, 056/6382333 , fax.: 056/6384902
Mestská polícia Veľké Kapušany, sídl. L.N.T. č.1, 079 01 Veľké Kapušany, tel.: 056/6383128

Príloha č. 5

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STÁLOM A NÁHRADNOM STANOVIŠTI MPK

Stanovište povodňovej komisie mesta Veľké Kapušany je v budove mestského úradu č. dverí 1,
tel. č. 056 638 2488, náhradné stanovište je v Turistickom - informačnom centre, miestnosť č.1,
tel.056 638 4317.

STANOVIŠTE
POVODŇOVEJ KOMISIE MESTA
VEĽKÉ KAPUŠANY

Príloha č. 6

STUPNE POVODŇOVEJ AKTIVITY
V blízkosti mesta Veľké Kapušany preteká rieka Latorica, ktorá môže ohrozovať priľahlé územia,
niektoré budovy a súkromné objekty.

VODNÉ STAVY
Na určených vodočtoch, pri ktorých nastávajú stupne povodňovej aktivity

Rieka
kanál

Miesto
vodočtu

I.
Stav bdelosti
500 cm

Latorica

V. Kapušany

Okrem toho pri
očakávanom
náhlom odmäku
podľa
meteorologickej
predpovede

II. Stav
pohotovosti

III. Stav
ohrozenia

600 cm

750 cm

Okrem toho na
začiatku odmäku
keď možno
očakávať rýchle
stúpanie hladiny
alebo pri odchode
ľadov

Okrem toho pri
odchode ľadov,
keď je priame
nebezpečenstvo
tvorby ľad.
zátarás alebo ak
sa zátarasy začali
tvoriť

Stav pohotovosti a ohrozenia vyhlasuje a odvoláva primátor mesta Veľké Kapušany

Príloha č. 7

HLÁSNA A VAROVNÁ SLUŽBA
Hlásna a varovná povodňová služba obce varuje obyvateľstvo pred nebezpečenstvom v mieste vzniku,
alebo možného vzniku povodne, v mieste nebezpečenstva povodne a v miestach nižšie ležiacich na
vodnom toku a upozorňuje orgány štátnej správy ochrany pred povodňami a dotknuté právnické
osoby na vývoj povodňovej situácie a odovzdáva im hlásenie potrebné na jej hodnotenie a pokyny na
riadenie opatrení na ochranu pred povodňami.
Mesto Veľké Kapušany dostáva telefonickú správu o vodnom stave na toku Latorica z vodočtu
počínajúc I. stupňom povodňovej aktivity 5000 mm jedenkrát denne.
Od II. Stupňa povodňovej aktivity 6000 mm dvakrát denne.
Od III. Stupňa povodňovej aktivity 7000 mm tri i viackrát denne.
V zmysle pokynov Ústrednej povodňovej komisie pre vykonávanie predpovednej hlásnej a varovnej
povodňovej služby mesta podáva správu:
Od I. stupňa povodňovej aktivity 5000 mm na miestnom vodočte jedenkrát denne Obvodnému úradu
ŽP v Michalovciach na číslo 6425035, 6888782
Od II. stupňa povodňovej aktivity 6000 mm na vodočte rieky Latorica, prípadne na pomocných
vodočtoch dvakrát denne Obvodnej povodňovej komisii v Michalovciach a ohrozovaným závodom na
tel. číslo 6425035, 6888782
Od III. stupňa povodňovej aktivity 7000 mm na vodočte rieky Latorica, alebo podľa pomocných
vodočtoch trikrát denne obvodnej povodňovej komisii v Michalovciach a ohrozovaným závodom na
tel. číslo: 6425035, 6888782
Obec odosiela varovnú povodňovú správu ak:
-

došlo k vybreženiu vôd z koryta vodného toku na území obce, alebo ak je zjavná takáto hrozba
hladina vody na vodnom toku dosiahne výšku brehovej čiary, prípadne výšku, ktorú obec, správca
vodnej stavby, alebo investor inej stavby na vodnom toku označí za vznik povodňovej situácie
ide o mimoriadne úkazy pri odchode ľadov, pri vzniku ľadových zátaras, pri upchaní mostných
otvorov a priepustov, prietrži mračien, lokálnych búrkach, topení snehu a pod.

Varovná povodňová správa obsahuje:
-

vymedzenie povodňou ohrozeného alebo zasiahnutého územia obce

-

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

Varovnú povodňovú správu obec odošle na obvodný úrad životného prostredia a okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru. Ak nemožno nadviazať komunikačné spojenie
s príjemcami správy možno varovnú povodňovú správu podať na linkách tiesňového volania 112, 150
alebo 158.
Varovanie obyvateľstva obec zabezpečuje :
- varovnými signálmi
a) "VŠEOBECNÉ OHROZENIE" - dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri
vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,
b) "OHROZENIE VODOU" - šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými
účinkami vody.
Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje
signálom "KONIEC OHROZENIA" - dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania. Varovné
signály a signál "KONIEC OHROZENIA" sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou
prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
- ďalší spôsob varovania obyvateľstva - prostredníctvom mestského rozhlasu
- spôsob vyrozumenia právnických a podnikajúcich fyzických osôb – podľa plánu varovania
a vyrozumenia - telefonicky
Slovenský hydrometeorologický ústav na požiadanie obci poskytne údaje
o hydrometeorologickej situácii na tel: (02) 54774 331, 54771 192, 59415 497
fax: (02) 54776 562 , e-mail: hips@shmu.sk prípadne na internetovej adrese www.shmu.sk

POVODŇOVÉ A ZÁCHRANNÉ PRÁCE
1.,2.a 3 : Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie určených osôb je spracované samostatne
a nachádza sa v dokumentácii civilnej ochrany na referáte CO, núdzové zásobovanie
a ubytovanie podobne ako aj evakuácia. Je to samostatná zložka v dokumentácii CO.
4. Opatrenia na uvoľňovanie prietokových profilov pod mostmi, priepustmi a lávkami, uvoľňovanie
ľadových zátarás, zápch vytvorených vodou z priplavených predmetov zabezpečuje správca
vodného toku. Mesto poskytuje súčinnosť prostredníctvom DHZ.
5. Na dezinfekciu studní, žúmp a obytných priestorov doposiaľ nemáme vytvorené kapacity ani
finančné prostriedky.
6. V prípade povodní, alebo inej živelnej pohromy sú ihneď nasadené sily a prostriedky na
odstavenie rozvodných sietí a zariadení ich prevádzkovateľom. Ak tak nebude vykonané, tieto
úlohy zabezpečí krízový štáb mesta Veľké Kapušany.
7. Pri vodných stavbách na území mesta Veľké Kapušany sa nenachádzajú pestovateľské plochy
takého rozsahu, aby krízový štáb musel zariaďovať predčasný zber úrody.

Príloha č. 8

EVAKUAČNÉ OPATRENIA
Za stavu ohrozenia na rieke Latorica alebo na melioračných kanáloch v prípade vnútorných
vôd je treba rátať s evakuáciou ulíc:
-

J.Erdélyiho
Záhradná
J.Dózsu
Čičarovská
Družstevná
Agátová

Na ubytovanie evakuovaných osôb sa využijú:
- ZŠ P.O.Hviezdoslava
- ZŠ J. Erdélyiho
- Mestské kultúrne stredisko
Stravovanie evakuovaných obyvateľov zabezpečí predseda mestskej povodňovej komisie v školských
jedálňach.
Hygienický dozor bude vykonávať Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Michalovciach, tel.056 6880613.
Obyvateľstvo bude zásobované nezávadnou pitnou vodou z verejného vodovodu. V prípade potreby
mesto zabezpečí dovoz pitnej vody cisternovými vozidlami Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti.
Pokrývky, matrace, prikrývky pre evakuovaných osôb zabezpečuje Mestský úrad Veľké Kapušany.

Po skončení ohrozenia MsÚ vypracuje zoznam zaplavených studní, zástupca Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva zabezpečí ich zachlórovanie a HaZZ Veľké Kapušany ich vyčerpá.
Dezinfikačné prostriedky zabezpečí Mesto Veľké Kapušany.
Likvidáciu uhynutých zvierat a protiepidemiologické opatrenia zabezpečí Regionálna veterinárna a
potravinová správa Michalovce.
Zdravotnú starostlivosť o obyvateľov zabezpečuje Poliklinika Veľké Kapušany, n.o., tel. 0566382444.

Príloha č. 9

POVODŇOVÉ ŠKODY
Povodňová komisia v meste Veľké Kapušany ihneď po povodni, prípadne ešte v priebehu povodne
započne so zisťovaním a ohodnocovaním škôd spôsobených záplavou pri vyliati vody z koryta rieky,
resp. potoka prípadne vnútornými vodami a spolu so správou a návrhom potrebných opatrení po
predchádzajúcej verifikácií škôd predloží ich obvodnej povodňovej komisii.
Podrobnosti o predkladaní priebežných informatívnych správ počas povodní a súhrnných správ o
priebehu a o následkoch povodní a o vykonaných opatreniach rieši vyhláška MŽP SR č.386/2005 Z.z.
Pri stave ohrozenia na rieke Latorica a stupňujúcej tendencií hrozí nebezpečie zaplavenia 25 ha lúk,
15 ha lesa a 30 ha poľnohospodárskych kultúr. Pri stave ohrozenia a stúpajúcej tendencií na pokyn
Mestskej povodňovej komisie užívateľ pozemkov sa postará o odstránenie sena a obilovín z
ohrozeného územia povodňou.

Príloha č. 10

PRACOVNÉ SKUPINY
V ochrane pred povodňami v meste Veľké Kapušany budú zorganizované dve pracovné skupiny.
Prvá pracovná skupina bude ako výpomoc pre zabezpečovacie práce úsekovému povodňovému
technikovi po vyhlásení II. a III. stupňa povodňovej aktivity v katastri mesta Veľké Kapušany.
Druhá pracovná skupina je vyčlenená pre záchranné práce.

1. skupina

2. skupina

Vetrecin Ján - vedúci
Kocsis Peter
Kováč Jozef

Tóth Július - vedúci
Elek Štefan
Goga Edmund

Príloha č.11

DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY

Pracovným skupinám sa prideľujú tieto dopravné prostriedky:

Pracovný prostriedok

množstvo

Stanovište

ZETOR traktor + vlečka
John Deer 8200 traktor
ZETOR traktor + vlečka
nakladač Caterpillar TH 330
sklápací voz LIAZ S 706
sklápací voz TATRA 815
báger OH 112
nakladač UN 053
cisternový voz TATRA

1
1
2
1
2
2
1
1
1

MsÚ
PD Veľké Kapušany
PD Veľké Kapušany
PD Veľké Kapušany
PD Veľké Kapušany
PD Veľké Kapušany
PD Veľké Kapušany
PD Veľké Kapušany
PD Veľké Kapušany

Príloha č.12

PROTIPOVODŇOVÝ MATERIÁL A OSVETLENIE
NEBEZPEČNÝCH ÚSEKOCH

V prípade nutnosti pre zabezpečenie práce povodňová komisia mesta Veľké Kapušany zabezpečí na
požiadanie úsekového technika dostatočné množstvo štrku a piesku od firmy Popély Veľké Kapušany,
resp. Stavebniny BUKÓ Veľké Kapušany.
Náradie, ako lopaty, krompáče zabezpečí MsÚ z miestnych zdrojov.
V prípade potreby povodňová komisia mesta Veľké Kapušany vyžiada prísun elektrických
osvetľovacích agregátov z jednotky HaZZ Veľké Kapušany. Za osvetlenie nebezpečných
úsekov pri prevádzaní evakuácie zodpovedá p. Vetrecin Ján.

Príloha č.13

POVODŇOVÝ DENNÍK
Povodňový denník sa vedie v jednom vyhotovení písomne v autentizovanom zošite.
Povodňový denník vedie podpredseda Mestskej povodňovej komisie a je uložený u primátora
mesta.
V povodňovom denníku sú chronologicky vedené záznamy o priebehu a následkoch povodni,
vykonávaných opatreniach a vydávaných príkazoch s uvedením mien osôb, ktoré správu
podali a ktoré správu prevzali a presný čas podania týchto informácii. ako aj priebežné
prehľady o nasadených silách a prostriedkov na výkon povodňových záchranných prác.

Povodňový denník obsahuje:
-

dátum a čas
obsah prijatého alebo odoslaného hlásenia, mená osôb, ktoré správu podali alebo prevzali
prijaté opatrenia, príkazy, prehľad nasadených síl
dátum a čas prijatia opatrenia, uloženia príkazu
zodpovedný za vykonanie opatrenia, príkazu
záznam o splnení opatrenia, príkazu

Príloha č.:14

GRAFICKÁ ČASŤ
Situácia predpokladaných záchranných prác v meste Veľké Kapušany, vypracovaná na mape
Do situácie sa vyznačí:

1. Predpokladaný rozsah záplavového územie (inundácie) podľa historicky najväčších povodní
2. Domy, objekty, časti mesta, ktoré môžu byť zaplavené a bude potrebné z nich vykonať
evakuáciu
3. Komunikácie a evakuačné trasy, po ktorých sa vykoná evakuácia obyvateľstva, majetku,
zariadenia objektov a pod.
4. Náhradné ubytovacie priestory, do ktorých sa bude evakuovať postihnuté obyvateľstvo
5. Náhradné priestory na umiestnenie odsunutých zvierat a materiálu
6. Priestory sústredenia mechanizmov určených na záchranné práce
7. Lokality, v ktorých sú uskladnené jedy a škodliviny
8. Situovanie vodomerných staníc
9. Sídlo hasičskej stanice
10. Sídla povodňových komisií

Tento povodňový plán mesta Veľké Kapušany

Vypracovala:

Prekladá:

Mgr. Gabriela Palinská Majorošová
referentka životného prostredia

Mgr. Peter Petrikán
primátor mesta

Schvaľuje povodňový orgán
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