Obec Smiţany

POVODŇOVÝ PLÁN ZÁCHRANNÝCH
A ZABEZPEČOVACÍCH PRÁC

Tento povodňový plán záchranných a zabezpečovacích prác v obci Smiţany je
spracovaný v zmysle ustanovenia § 10 zákona NR SR č.7/ 2010 Z. z. o ochrane pred
povodňami a Vyhlášky MŢP SR č. 261/ 2010 Z. z. a bol schválený uznesením
Obecného zastupiteľstva v Smiţanoch č. 37/7/2011 dňa 23.6.2011
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starosta obce
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I.
ZÁMER ZABEZPEČENIA, RIADENIA
A VYKONANIA POVODŇOVÝCH
ZÁCHRANNÝCH PRÁC

I.1 Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania
povodňových záchranných prác Obce Smiţany
Na základe zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami bol spracovaný zámer
zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác v obci Smiţany.
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.
Povodňové záchranné práce riadi podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov:
 obec
 obvodný úrad alebo
 obvodný úrad v sídle
Vykonávanie zásahov povodňových záchranných prác riadi okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru alebo krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru do času,
kým riadenie neprevezme obec, obvodný úrad alebo obvodný úrad v sídle kraja.

Povodňovými záchrannými prácami sú:
 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
 hlásna povodňová sluţba
 ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu úrody
ohrozenej povodňou
 odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia povodňou
 provizórne dopravné sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou odrezaná, vrátane
výstavby provizórnych mostných objektov alebo lávok
 ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a
telekomunikačných sietí pred poškodením povodňou
 evakuácia,
 dezinfekcia studní, ţúmp, obytných priestorov a odvoz a zneškodňovanie uhynutých
zvierat a iných odpadov
 zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami
 odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev a z
komunikácií
 zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia
 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 počas mimoriadnej situácie

Riadenie a organizácia ochrany pre povodňami
Orgánmi ochrany pred povodňami sú:
 ministerstvo
 krajské úrady ţivotného prostredia
 obvodné úrady ţivotného prostredia
Ochranu pred povodňami riadia a zabezpečujú aj 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

Riadenie a zabezpečovanie ochrany pred povodňami obcou
Obec riadi a zabezpečuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami na území obce.
Obec spolupracuje vo veciach ochrany pred povodňami s obvodným úradom ţivotného
prostredia, s obvodným úradom, s okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru,
so správcom vodohospodársky významných vodných tokov a so správcami drobných
vodných tokov v katastrálnom území obce.

Obec vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany
pred povodňami tieto činnosti počas povodňovej situácie:
1. vyhlasuje a odvoláva II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity
pre územie obce na návrh správcu vodohospodársky významného vodného toku
alebo správcu drobného vodného toku, alebo z vlastného podnetu a informuje o tom
bezodkladne obvodný úrad ţivotného prostredia, obvodný úrad alebo koordinačné
stredisko integrovaného záchranného systému alebo Hasičský a záchranný zbor,
správcu vodohospodársky významných vodných tokov a Slovenský
hydrometeorologický 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 situácie, ak ju nie je schopná samostatne vykonávať,
spolupracuje pri jej organizácii so správcom vodohospodársky významných vodných
tokov a prípadne so správcom drobného vodného toku,
4. dohliada, aby vlastníci, správcovia a 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
6. ukladá povinnosť osobe poskytnúť 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
Obec ďalej:
 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 koordinačné stredisko integrovaného
záchranného systému, alebo okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru,
obvodný úrad ţivotného prostredia, správcu vodohospodársky významných vodných
tokov a Slovenský hydrometeorologický ústav
 zabezpečuje v rámci svojich moţností vybavenie obecného hasičského zboru
potrebnými prostriedkami a výstrojom na výkon povodňových záchranných prác

 poskytuje obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi
spôsobenej povodňou

Povodňová komisia obce:
Povodňová komisia koordinuje a kontroluje prípravu a plnenie úloh pri ochrane pred
povodňami.
Povodňová komisia počas povodňovej situácie:
1. sleduje a hodnotí vývoj povodňovej situácie
2. koordinuje a kontroluje činnosť povodňových komisií zriadených na niţšej úrovni a
poskytuje im potrebnú pomoc
3. kontroluje vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác a povodňových
záchranných prác, navrhuje opatrenia na zvýšenie ich účinnosti a na odstránenie
zistených nedostatkov
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 prietrţe na ochranu pred povodňami
6. operatívne plní podľa vývoja povodňovej situácie ďalšie úlohy s cieľom zníţiť
povodňové riziko a minimalizovať povodňové škody
7. navrhuje vyhlásenie mimoriadnej situácie
Ak plnenie úloh obce na úseku ochrany pred povodňami počas povodňovej situácie
zabezpečuje krízový štáb, obec nezriadi obecnú povodňovú komisiu. Úlohy obecnej
povodňovej komisie určuje štatút obecnej povodňovej komisie, ktorý schvaľuje starosta obce.
Grafická časť predpokladaných povodňových záchranných prác v obci sa vypracúva na
mapách v mierkach 1 : 1 440, 1 : 2 880 alebo podľa konkrétnych podmienok a moţností
alebo v digitálnej forme v geografickom informačnom systéme.

II.
ZOZNAM ORGÁNOV, KOMISIÍ
A ŠTÁBOV, KTORÉ RIADIA
A ZABEZPEČUJÚ OCHRANU PRED
POVODŇAMI, VRÁTANE ADRIES,
ČÍSIEL TELEFÓNU, E-MAILOVÝCH
ADRIES A ČÍSIEL FAXU

II.1 OBVODNÁ POVODŇOVÁ KOMISIA (OPK) SPIŠSKÁ NOVÁ VES
p.
č.

1.

Funkcia v
OPK

Predseda

2. Podpredsed
a

Titul, meno a priezvisko,

Číslo telefónu

Číslo

funkcia

pracovisko

mobil

faxu

Ing. Peter VYPARINA
prednosta
Obvodný úrad ţivotného prostredia Spišská
Nová Ves
e-mail: ouzp@sn.ouzp.sk ,
prednosta@sn.ouzp.sk

4173241
4173242,

0915 726
759

4173244

Ing. Imrich HOLEČKO
prednosta
Obvodného úradu Spišská Nová Ves
e-mail: prednosta@sn.vs.sk
Bc. Emília JAVORSKÁ
radca
Obvodný úrad ţivotného prostredia Spišská
Nová Ves
e-mail: javorska.emilia@sn.ouzp.sk,
povodne@sn.ouzp.sk

4176338,

0907 929
889

4421305

4173243

0917 610
493

4173244

Adresa

pracovisko

domov

Krčméryho 4/17
Obvodný úrad
052 01 Spišská
ţivotného prostredia
Nová Ves
SNV
Štefánikovo nám. 5,
052 01 Spišská Nová
Ves
Obvodný úrad SNV Robotnícka 832/6
053 42
Štefánikovo nám. 5
Krompachy
052 01 Spišská Nová
Ves
Obvodný úrad
Partizánska 34/29
ţivotného prostredia
053 14 Spišský
SNV, Štefánikovo
Štvrtok
nám.5
052 01 Spišská Nová
Ves

3.

Tajomník

4.

Člen

RNDr. Viliam ŠTUBŇA
vedúci odboru CO a KR
Obvodný úrad Spišská Nová Ves
e-mail: viliam.stubna@sn.vs.sk

4176351

0905 723
191

4461333

Obvodný úrad SNV
Štefánikovo nám. 5
052 01 Spišská Nová
Ves

Sama Chalúpku
35
052 01 Spišská
Nová Ves

5.

Člen

mjr. Mgr. Martin VOZÁR
riaditeľ OR HaZZ Spišská Nová Ves
e-mail: riaditel.sn@hazz.minv.sk

4423830

0917 751
424

4423827

OR HaZZ
Brezova 30
052 01 Spišská Nová
Ves

Štúrovo náb.
12/43
052 01 Spišská
Nová Ves

6.

Člen

7.

Člen

8.

Člen

9.

Člen

10.

Člen

MVDr. Ján TEPLAN
riaditeľ RVPS Spišská Nová Ves
Regionálna veterinárna a potravinová správa
SNV
e-mail: rvssno@svssr.sk

11.

Člen

Bc. Ivan BRYNDZA
vedúci strediska Spišská Nová Ves
Podtatranská vodárenská a prevádzková
spoločnosť a.s. Poprad
e-mail: bryndza@pvpsas.sk

pplk. Mgr. Pavol LABUDA
zástupca riaditeľa OR PZ Spišská Nová Ves
e-mail: pavol.labuda@minv.sk

0961743102

0907 854
166

Ľubomír ČUBAN
vedúci prevádzkového strediska Spišská Nová
Ves
SVP š.p. Správa PHaB Košice
e-mail: povodiesnv@mail.t-com.sk

4440452
4468717

0911 819
547

Ing. Marián MIŠČÍK
055/633362
vedúci úseku vodohospodárskej prevádzky PHaB
6
SVP š.p. Správa PHaB Košice
e-mail: marian.miscik@svp.sk
MUDr. Renáta HUDAKOVÁ
4170231
regionálny hygienik - zastupujúci
RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi
e-mail: sn.riaditel@uvzsr.sk

096174310
9

OR Policajného zboru
Elektrárenska 1
052 01 Spišská Nová
Ves

Prešovská cesta 4
054 01 Levoča

4440818

SVP š.p. Správa PHaB
Prevádzkové stredisko
SNV
Medza 7
052 01 Spišská Nová
Ves
SVP š.p. Správa PHaB
Medzi mostami 2
041 59 Košice

Uherová 2190/7
058 01 Poprad

0903 655
375

Clementisova 5
Košice
055/6715044

0911 639
010

4170231

RÚVZ Spišská Nová
Ves
A.Mickiewicza 6
052 20 Spišská Nová
Ves

Povaţská
11A/3362
052 01 Spišská
Nová Ves
(053/4427395)

4813202

0908 348
315

4813200

RVPS Spišská Nová
Ves
Duklianska 46
052 01 Spišská Nová
Ves

Jilemnického 4
052 01 Spišská
Nová Ves

053/442674
5

0918 601
344

PVPS a.s. Poprad
Duklianska 40
052 01 Spišská Nová
Ves

Čajaka 7
052 01 Spišská
Nová Ves

12.

Člen

13.

Člen

14.

Ing. Marián ADAMČÍK
vedúci strediska správy a údrţby Spišská Nová
Ves
Správa ciest KSK, Košice
e-mail: marian.adamcik@scksk.sk
Mgr. Ján MAJERNÍK
riaditeľ
Obvodný úrad CDaPK Spišská Nová Ves
e-mail: jan.majernik@ke.kud.gov.sk

4421791

0917 611
160

4462655

4410042

0907 900
559

4421394

Člen

Ing. Ján RUSNAČKO
riaditeľ
Obvodný pozemkový úrad Spišská Nová Ves
e-mail: jan.rusnacko.psn@3s.land.gov.sk

4182813

0911 907
081

4298913

15.

Člen

Ing. Vladimír KRAK
prednosta
Obvodný lesný úrad Spišská Nová Ves
e-mail: vladimir.krak.lsn@3s.land.gov.sk

4182862

0902 896
630

4298914

16.

Člen

Ing. Slavko SLOVENKAI
prednosta
Obvodný lesný úrad Gelnica
e-mail: slavko.slovenkai.gl@3s.land.gov.sk

4182872

0902 896
633

4799526

17.

Člen

Ing. Emília MAKRANSKÁ
technický pracovník
Hydromeliorácie š.p. Košice
e-mail: makranska@hmsp.sk

055/799854
8

0903 997
909

055/799854
7

Spišská Nová Ves: 9.3.2011

Správa ciest KSK
Tepličská cesta 9
052 01 Spišská Nová
Ves

Mlynská 1026/17
979 01 Rimavská
Sobota

Obvodný úrad cestnej
Mlynská 5
dopravy a pozemnej 053 42 Krompachy
komunikácie
Štefánikovo nám. 1
052 01 Spišská Nová
Ves
Obvodný pozemkový
Hutnícka 5/25
úrad Spišská Nová Ves 052 01 Spišská
Štefánikovo nám. 5
Nová Ves
052 01 Spišská Nová
Ves
Obvodný lesný úrad
Spišská Nová Ves
Štefánikovo nám. 5
052 01 Spišská Nová
Ves
Obvodný lesný úrad
Gelnica
Hlavná 1
056 01 Gelnica

Rajecká 22
052 01 Spišská
Nová Ves
4426022

Hydromeliorácie š.p.
Učňovska 10
040 15 Košice - Šaca

Ladoţská 4
040 12 Košice

Slovenská 18
056 01 Gelnica
(053/4821931)

II. 2 TECHNICKÝ ŠTÁB OPK SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Funkcia
v TŠ

Titul, meno a priezvisko,

Číslo telefónu

Číslo

funkcia

pracovisko

domov

faxu

vedúci
TŠ

mjr. Mgr. Martin VOZÁR
riaditeľ OR HaZZ Spišská Nová Ves
e-mail: riaditel.sn@hazz.minv.sk

4423830

0917 751 424

4423827

Člen

Ing. Peter VYPARINA
prednosta
Obvodný úrad ţivotného prostredia Spišská
Nová Ves
e-mail: ouzp@sn.ouzp.sk,
prednosta@sn.ouzp.sk

4173242

0915 726 759

4173244

Člen

RNDr. Viliam ŠTUBŇA
vedúci odboru CO a KR
Obvodný úrad Spišská Nová Ves
e-mail: viliam.stubna@sn.vs.sk
Ľubomír ČUBAN
poverený vedúci prevádzkového strediska
Spišská Nová Ves
SVP š.p. Správa PHaB Košice
e-mail: povodiesnv@mail.t-com.sk

4176351

0905 723 191

4461333

4440452
4468717

0918 596 460

4440818

Člen

Člen

Ing. Marián MIŠČÍK
vedúci úseku vodohospodárskej prevádzky

055/6333626 0903 655 375

Adresa

pracovisko

domov

OR HaZZ
Štúrovo náb. 12/43
Brezova 30
052 01 Spišská Nová Ves
052 01 Spišská Nová
Ves
Krčméryho 4/17
Obvodný úrad
052
01 Spišská Nová
ţivotného prostredia
Ves
SNV, Štefánikovo
nám.5
052 01 Spišská Nová
Ves
Obvodný úrad SNV
Sama Chalúpku 35
Štefánikovo nám. 5 052 01 Spišská Nová Ves
052 01 Spišská Nová
Ves
SVP š.p. Správa PHaB
Uherová 2190/7
Prevádzkové stredisko
058 01 Poprad
SNV
Medza 7
052 01 Spišská Nová
Ves
SVP š.p. Správa PHaB
Clementisova 5
Medzi mostami 2
Košice

PHaB
SVP š.p. Správa PHaB Košice
e-mail: marian.miscik@svp.sk
Člen

pplk. Mgr. Juraj HATALA
vedúci OPT OR HaZZ Spišská Nová Ves
OR HaZZ Spišská Nová Ves
e-mail: juraj.hatala@hazz.minv.sk

4423830

0905 345 282

4423827

Spišská Nová Ves 9.3.2011

041 59 Košice

055/6715044

OR HaZZ
Brezová 30
052 01 Spišská Nová
Ves

Moravská 1/25
052 01 Spišská Nová Ves
(053/4462546)

II.3 OBECNÁ POVODŇOVÁ KOMISIA
Zoznam členov Obecnej povodňovej komisie/zoznam členov Krízového štábu obce Smiţany
Por
.
čís.

1

2

3

Údaje o vyrozumievanej osobe
Funkcia
v obecnej PK
Titul, meno,
priezvisko

Ing. Michal Kotradypredseda

Funkcia

starosta obce

Názov
organizácie,
adresa
Funkcia
v obecnej PK
Titul, meno,
priezvisko

Obec Smiţany
Nám. M. Pajdušáka 50,
Smiţany
Mgr. Ľudmila Trošanovápodpredseda

Funkcia

zástupca starostu

Názov
organizácie,
adresa
Funkcia
v obecnej PK
Titul, meno,
priezvisko

Obec Smiţany
Nám. M. Pajdušáka 50,
Smiţany
Jozef Juraška-tajomník

Funkcia

ref.oddel.stavebného a ŢP

Názov
organizácie,
adresa

Obec Smiţany
Nám. M. Pajdušáka 50,
Smiţany

Kontaktné

údaje

Mobil

0975 885 409

tel. na pracovisko

053/4431483

tel. v mieste
bydliska
Fax

053/4433079

Tomášovská 47
Smižany

053/4431132

e – mail

smizanyocu@rup.sk

Mobil

0903571888

tel. na pracovisko

053/4298856

tel. v mieste
bydliska
Fax

Adresa
prechodného
trvalého pobytu
pobytu

053/4431074

Ružová 42
Smižany

e – mail
Mobil

0907844283

tel. na pracovisko

053/4431483
Štúrovo nábr.7/7
Spišská Nová
Ves

tel. v mieste
bydliska
Fax

053/4431132

e – mail

juraskaocu@rup.sk

4

5

Funkcia
v obecnej PK
Titul, meno,
priezvisko

Jozef Svetkovský-člen pre
evakuáciu

Funkcia

hasič

Názov
organizácie,
adresa
Funkcia
v obecnej PK
Titul, meno,
priezvisko
Funkcia

6

Názov
organizácie,
adresa
Funkcia
v obecnej PK
Titul, meno,
priezvisko

HaZZ, Sp. Nová Ves
Ing. Štefan Zekucia-člen pre
ubytovanie a stravovanie
predseda PD Čingov
PD Čingov, Tatranská 126
Smiţany

Ing. Miroslav Malina-člen

Funkcia

prednosta OcÚ

Názov
organizácie,
adresa

Obec Smiţany
Nám. M. Pajdušáka 50,
Smiţany

Mobil

0910554419

tel. na pracovisko

053/4422711

tel. v mieste
bydliska
Fax

053/4433300

Pribinova 11
Smižany

e – mail
Mobil

0903446430

tel. na pracovisko

053/4431614

tel. v mieste
bydliska
Fax

053/4433123

Hollého 22
Smižany

e – mail
Mobil

0915885410

tel. na pracovisko

053/4431483
Za kaštieľom 6
Smižany

tel. v mieste
bydliska
Fax

053/4431132

e – mail

malinaocu@rup.sk

II.4 Plán zvolania obecnej povodňovej komisie
Obecná povodňová komisia bola zriadená na základe ustanovenia § 26 ods. 3 bod a)
8. zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a rozhodnutím (VZN
alebo iné).
Zvolanie členov obecnej povodňovej komisie bude vykonané telefonicky na
pracovisko, bydlisko alebo mobilný telefón člena komisie prípadne spojkou.
V prípade časovej núdze alebo iných nepredpokladaných udalostí bude vykonaný
zvoz členov komisie motorovými vozidlami vyčlenenými obecným úradom.

Tu ............................. (meno, funkcia), nastal I./je vyhlásený II./III. stupeň
povodňovej aktivity. Dostavte sa na Obecný úrad (prípadne iné miesto)
............................. (miesto zasadnutia alebo činnosti povodňovej komisie).
Čas ................ hod. (uviesť čas vyrozumenia).

Členovia obecnej povodňovej komisie sú povinný bez meškania ihneď sa dostaviť na
určené miesto a aktívne sa podieľať na riešení vzniknutej situácie.

II. 5 Technický štáb obce Smiţany
Zoznam členov technického štábu
Por
.
čís.

1

2

3

Údaje o vyrozumievanej osobe
Funkcia v TŚ
OPK
Titul, meno,
priezvisko

Ing. Michal Kotradypredseda

Funkcia

starosta obce

Názov
organizácie,
Adresa
Funkcia v TŠ PK
Titul, meno,
priezvisko

Obec Smiţany
Nám. M. Pajdušáka 50,
Smiţany

Funkcia

Vedúci staveb. oddel. A ŢP

Názov
organizácie,
Adresa
Funkcia v TŠ
OPK
Titul, meno,
priezvisko

Obec Smiţany
Nám. M. Pajdušáka 50,
Smiţany

Zástupca vedúceho TŠ
Ing. Edita Baginová

Člen TŠ
RNDr. Mojmír Kandrík

Funkcia

Ref. odd.majetku

Názov
organizácie,
Adresa

Obec Smiţany
Nám. M. Pajdušáka 50,
Smiţany

Kontaktné

údaje

mobil

0975 885 409

tel. na pracovisko

053/4431483

tel. v mieste
bydliska
fax

053/4433079

Adresa
prechodného
trvalého pobytu
pobytu

Tomášovská
47
Smiţany

053/4431132

e - mail

smizanyocu@rup.sk

mobil

0907903735

tel. na pracovisko

053/4431483
Okruţná 9
Smiţany

tel. v mieste
bydliska
fax

053/4431132

e - mail

baginovaocu@rup.sk

mobil

0908982723

tel. na pracovisko

053/4431483
Štefánikova 6
Smiţany

tel. v mieste
bydliska
fax

053/4431132

e - mail

kandrikocu@rup.sk

4

Funkcia v TŠ
OPK
Titul, meno,
priezvisko

Člen TŠ
Matej Klein

Funkcia

zriadenec

Názov
organizácie,
Adresa

Obec Smiţany
Nám. M. Pajdušáka 50,
Smiţany

mobil

0907939903

tel. na pracovisko

053/4431483

tel. v mieste
bydliska
fax
e - mail

Nábreţná 22
Smiţany
053/4431132

II.6 Obce okresu Spišská Nová Ves - spojenie

k 1.12.2010

Obec
Arnutove,

starosta

053 13

Jaroslav Gazdura

Betlanovce,
053 15

Bystrany,
053 62

Danišovce,
053 22

Harichovce,
053 01

Beáta Kopčáková
František Ţiga
Miroslav Výrostek
Miloš Augustiňák

Hincovce,
053 63

Hnilčík, 053
32

Hnilec, 053
75

Hrabušice,
053 15

Ondrej Faith
Vladimír Fabián
Otakár Jeremiaš
PaedDr. Jana
Skokanová

Chrásť
n/Hornádom
, 053 63
Marián Melega
Mgr.Ladislav
Iliašovce,
Grondţák
053 11
Jamník, 053
Anton Petruška
22
Kaľava, 053
Jozef Bandţuch
41
Kolinovce,
Vincent Bača
053 41
Krompachy,
Ing. Iveta Rušinová
053 42

adresa
tel.obecn
obecného
mobil
ého
úradu
starostu
úradu
Arnutovce 0907976
64
469
4 491 124
Betlanovce 0904803
117
800
44 90 215
Bystrany
0905368
52
805
44 95 338
0903190
44 66
435
56
0905945
1. mája 25
035
42 97 055
Hincovce
0908987
28
114
44 95 220
0903624
Hnilčík 38
640
44 94 103
0903468
Hnilec 77
841
44 93 291
0917800
Hlavná 171
133
44 90 206

Iliašovce
231
Jamník
101
Kaľava 63
Kolinovce
129
nám.
Slobody 1

0903610
628
0905493
568
0907997
516
0910981
705
0915926
031
0905906
049

44 92 194

fax
obecného
úradu
4491124
44 90 215
44 95 338
42 97 907
4496138

-mail obecného úradu
arnutovce@sg-t.sk
obecbetlanovce@stonlin
e.sk
bystrany@post.sk
obecdanisovce@stonline
.sk
obecharichovce@stonlin
e.sk
obec.hincovce@centrum
.sk

44 94 143

hnilcik@stonline.sk

44 93 291

HNILEC@t-zones.sk
hrabusice@stonline.sk

44 92 194

42 98 617

ocuchrast@chrastnadhor
nadom.sk
ocuiliasovce@stonline.sk

44 92 114

44 92 114

obecjamnik@stonline.sk

44 72 800

42 97 552

obeckalava@slovanet.sk

42 97 564

44 72 832

kolinovce@stonline.sk

41 92 211

41 92 214

rusinova@krompachy.sk

Letanovce,
053 13

Michal Urban

Slov. raja
55

Lieskovany,

Michal Ovčiarik
Markušovce
, 053 21
Ing. Michal Čuchran
Matejovce
n/Hornádom
, 053 21
Terézia Kočišová
Mlynky, 053
Alfréd Franko
76
Odorín, 053
Mikuláš Ţivčák
22
Olcnava,
Jaroslav Salaj
053 61
Olšavka,
Jozef Klešč
053 61
Poráč, 053
Ing. Peter Volčko
22
Rudňany,
Miroslav Blišťan
053 23
Slatvina,
Vladislav Vrábel
053 61
Slovinky,
Michal Pačan
053 40
053 21

Smiţany,
053 11

Spišská
Nová Ves,
052 01

Ing. Michal Kotrady

Mgr. Ján Volný

Obec
starosta
Spišské
Tomášovce,
Zuzana Nebusová
053 01

Michalská
51

0907922
064
42 99 517
0905428
165
42 97 801
0903622
942
44 98 137

0903762
730
0903634
722
0907541
Odorín 266
064
0905891
Jarná 2
911
0904575
184
0902905
Poráč 61
290
Zapálenica 0908981
234
602
0907911
Slatvina 63
808
Slovinky
0904306
58
502
0907903
nám. M.
736,
Pajdušáka 0915885
50
410 M
0905268
663,
Radničné
0905808
nám. 1843
459 K
adresa
obecného
úradu
Sp.
Tomašovc
e 20

mobil
starostu

42 99 518

obecletanovce@letanovc
e .sk

44 98 137

lieskovany@stonline.sk
obecmarkusovce@mark
usovce.sk

44 98 187

matejovcenh@levonetm
ail.sk

44 93 209

mlynky@stonline.sk

44 61 954

obecodorin@stonline.sk

44 95 628

44 95 628

olcnava@stonline.sk

44 95 187

44 95 188

olsavka@zoznam.sk

42 97 185

obecporac@demax.sk

44 99 102

44 99 102

44 95 186

42 99 203

obec@rudnany.sk
obecslatvina@stonline.s
k

44 70 294

44 72 217

slovinky@stonline.sk

44 31
483,

44 31 132

smizanyocu@rup.sk

41 76 611

44 26 980

jan.volny@mestosnv.sk,
peter.klein@mestosnv.sk

tel.obecn
ého
úradu

fax
obecného
úradu

e-mail obecného úradu

0907946
899
42 99 728

obecsptomasovce@mail.
t-com.sk

Spišské
Vlachy, 053

Ľubomír Fifik

SNP 34

0907927 44 95 205
783

Elena Franková

Sp. Hrušov
216

0903549
786
0905173
418
0910901
432
0902899
867
0905444
033

61

Spišský
Hrušov, 053
63

Teplička,
052 01

Vítkovce,
053 64

Ladislav Koňak

Rastislav Kolej

Vítkovce
100
Vojkovce
37

Ivan Miţigár

Ţehra 104

Jozef Olejník

Vojkovce,
053 61

Ţehra, 053
61

44 95 306

msuspv@spisskevlachy.
sk
sphrusov@levonetmail.s
k

44 92 122
44 11 223
44 92 129

42 99 129

44 95 137

42 97 562

teplicka@teplicka.sk
obecvitkovce@levonetm
ail.sk
obecvojkovce@stonline.
sk

44 95 231

44 95 231

zehra@ou.sk

III.
STUPNE POVODŇOVEJ AKTIVITY,
PREDPOVEDNÁ POVODŇOVÁ SLUŢBA,
HLÁSNA POVODŇOVÁ SLUŢBA
A VAROVANIE OBYVATEĽSTVA

III.1 Vodné toky pretekajúce cez obec

Tok

Dľţka toku v území / km /
zastavanom mimo zastavaného

Hornád

0,0

2,6

Brusník
Smiţiansky
potok
Smiţiansky
kanál

1,2

0,8

1,0

1,0

0,4

1,0

Správca

Stav

Povodie Bodvy a
Hornádu
Povodie Bodvy a
Hornádu
Povodie Bodvy a
Hornádu
Povodie Bodvy a
Hornádu

čiastočne
regulovaný
čiastočne
regulovaný
čiastočne
regulovaný
čiastočne
regulovaný

III.2 Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity

Stupne povodňovej aktivity:
 I. stupeň – nastáva a zaniká
 II. stupeň – vyhlasuje sa a odvoláva
 III. stupeň – vyhlasuje sa a odvoláva
Nastáva






zaniká





sa vyhlasuje

I. stupeň povodňovej aktivity
pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v
povodňovom pláne a pri stúpajúcej tendencii hladiny vody,
spravidla je to stav, keď sa voda vylieva z koryta vodného toku
a dosahuje pätu hrádze pri ohrádzovanom vodnom toku; päta
hrádze je prienik líca hrádze s terénom a tieţ časť hrádze pri
tomto prieniku,
hladina vody stúpa a je predpoklad dosiahnutia brehovej čiary
koryta neohradzovaného vodného toku
na začiatku topenia snehu pri predpoklade zväčšovania odtoku
podľa meteorologických predpovedí a hydrologických
predpovedí,
pri výskyte vnútorných vôd, ak je hladina vody v priľahlých
vodných tokoch vyššia ako hladina vnútorných vôd.
pri poklese hladiny vodného toku pod úroveň určenú
povodňovým plánom a vtedy, keď má hladina vody klesajúcu
tendenciu,
na neohradzovaných vodných tokoch, keď voda klesne pod
brehovú čiaru,
pri výskyte vnútorných vôd, keď je hladina vody v priľahlých
vodných tokoch niţšia ako hladina vnútorných vôd a vnútorné
vody moţno odvádzať samospádom.

II. stupeň povodňovej aktivity
 pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v
povodňovom pláne a pri stúpajúcej tendencii hladiny vody; na
neohrádzovanom vodnom toku, ak hladina vody v koryte
vodného toku dosiahne brehovú čiaru a má stúpajúcu
tendenciu,
 počas topenia snehu, ak podľa informácie poskytnutej
predpovednou povodňovou sluţbou moţno očakávať rýchle
stúpanie hladín vodných tokov,
 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,
 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,
 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

sa vyhlasuje

prúdi voda v smere odtoku,
 pri výskyte vnútorných vôd, ak sa prečerpávaním vody dodrţí
maximálna hladina vnútorných vôd stanovená v manipulačnom
poriadku vodnej stavby.
III. stupeň povodňovej aktivity
 pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v
povodňovom pláne,
 na neohrádzovanom vodnom toku pri prietoku presahujúcom
kapacitu koryta vodného toku, ak voda zaplavuje priľahlé
územie a môţe spôsobiť povodňové škody,
 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,
 vtedy, keď vodou unášané predmety vytvorili v koryte vodného
toku, na moste alebo priepuste bariéru a voda sa vylieva
z koryta vodného toku a môţe spôsobiť povodňové škody,
 pri chode ľadov po vodnom toku alebo vo vodnej nádrţi, ak je
priame nebezpečenstvo vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej
zápchy alebo ak sa zátarasa alebo zápcha uţ začala tvoriť
a voda sa vylieva z koryta vodného toku a môţe spôsobiť
povodňové škody,
 pri výskyte vnútorných vôd, ak pri plnom vyuţití kapacity
čerpacej stanice a pri jej nepretrţitej prevádzke voda stúpa nad
maximálnu hladinu určenú manipulačným poriadkom vodnej
stavby,
 pri prívalových daţďoch extrémnej intenzity,
 pri záplave územia vodou z koryta vodného toku pod vodnou
stavbou, ktorú spôsobila porucha alebo havária objektov alebo
zariadení vodnej stavby.

II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity
sa odvoláva
 keď vodný stav a prietok klesne pod hladinu určenú
v povodňovom pláne,
 keď pominú dôvody, na základe ktorých sa vyhlásil II. stupeň
povodňovej aktivity alebo III. stupeň povodňovej aktivity
a vykonali sa nevyhnutné technické opatrenia na zamedzenie
vzniku ďalších povodňových škôd.
II. a III stupeň povodňovej aktivity a vyhlasuje a odvoláva na návrh
správcu vodohospodársky významného vodného toku, správcu
drobného vodného toku alebo z vlastného podnetu:
 starosta obce pre územie obce
 prednosta obvodného úradu ţivotného prostredia pre územie
viacerých obcí a pre územie obvodu
 prednosta krajského úradu ţivotného prostredia na vodných
tokoch, ktoré pretekajú dvoma alebo viacerými územnými
obvodmi kraja
 minister ţivotného prostredia SR na hraničných úsekoch
vodných tokov alebo pre územie, ktoré presahuje územný
obvod kraja, ak tým nepoveril iný orgán ochrany pred
povodňami

Indi-

Vodný

Vodomerná

kácia
7940

tok
Lipník

7950
8000
8020
8060
8070
8080
8135
8280

Dunajec
Poprad
Mlynica
Velický p.
Slavkovský p.
Poprad
Poprad
Biela voda
Poprad
Kamienka
Jakubianka
Poprad
Ida
Ida
Ida

stanica
Červený Kláštor,
kúpeľe
Červený Kláštor
Svit
Svit
Poprad, Veľká
Poprad, Matejovce
Poprad, Matejovce
Keţmarok
Tatranská kotlina
Niţné Ruţbachy
Hniezdne
Jakubany
Chmelnica
Hýľov
VN Bukovec
Havarijná VN VSŢ
Bukovec
Košice-Šaca
Janík
Turňa nad Bodvou
Nová Bodva,Hosťovce
Hosťovce
Výlok
Čop
Záhony
Veľké Trakany
Tokaj
Mukačevo
Čop
Veľké Kapušany

8300
8315
8320

9010
9013
9020
9060
4401929
4402330
44100
44228
4409031
4409332
9410

Ida
Ida
Bodva
Turňa
Bodva
Tisa
Tisa
Tisa
Tisa
Tisa
Latorica
Latorica
Latorica

Najvyšší
stav
prietok
cm
m/s
264
635
147
200
188
130
467
256
154
430
208
98
338
80
417
338
139
349
365
110
228

200
1363
45
23
35
29
243
151
37
173
34
43
917
7

14
27
95
25
47

I.
cm

Stupne povodňovej aktivity
II.
III.
I.
II.
III.
dátum
cm
cm m/s m/s
m/s hodina

200
200

350
350

450
450

210

240

300

140

230

280

160
60

230
80

300
100

150

190

220

200

250

300

233
980
450

516
1118
550
540
750
520
470
600

526
1220
650
750
800
570
600
750

728

846

700

650
450
400
500

5

15

25

69

140

460

Vodné stavy na tokoch

9090
9110
9120
9130
9160
9170
9230
9245
9290
9300
9310

Laborec
Výrava
Laborec
Udava
Cirocha
Cirocha
Laborec
prít.do nád
Laborec
Laborec
Zbojský p.
Ulička

44112
44116
4411634
9320
9350
9380
9400
9435
9460

Laborec
Laborec
Uh
Uh
Okna
Sobranec.p.
Laborec
Topľa
Šibská voda

9465
9480
9482
9580
9589
9590
9600
9450
9500

Kamenec
Radomka
Topľa
Ondava
Ladomírka
Ľadomírka
Ondava
Topľa
Topľa
Topľa
Ondava
Ondava
Ondava

44130
9650

Krásny Brod
Jabloň
Koškovce
Papín
Starina
Snina
Humenné
Michalovce, Ţabjany
VN Zemplínska Šírava
Michalovce, Meďov
Nová Sedlica
Ulič
Petrovce nad
Laborcom
Michalovce
Uţhorod
Lekárovce
Remetské Hámre
Sobrance
Iţkovce
Gerlachov
Kľušovská Zábava
Bardejovská Dlhá
Lúka
Giraltovce
Marhaň
Svidník
Ladomírová
Svidník
Stropkov
Bardejov
Hanušovce
Sečovská Polianka
VN Veľká Domaša
Horovce
Slov.Kajňa Vyr.Nádrţ

404
276
390
230
175
380
580
674
116
700
130
200

285
96
320
270
120
220
615
385
310
20
79

120
700

305

1010
187
164
834
135
258

1190
30
69
810
45
42

240
305
530
460
215
355
410
440
323
450
163
637

78
33
189
420
103
400
550
235
449

772

150

200

230

60

111

183

150

220

300

200
250

250
300

300
400

74
85

120
150

175
330

114
500

114
600

115
700

117
500
70
600

118
600
110
700

120
700
150
800

472

586

715

700

750

800

300

350

400

27

87

125

150
220
250
150
300
162
400

200
250
300
200
400
162
500

250
280
350
230
500
163
600

72
168
84
61

131
220
140
120

206
277
205
160

50
330
prep

100
413
celý

250
495
prieto

107

9670
44282
9690
8980
44224
8410
8430
8510
8530
44306
8540
8560
44312
44316
8690
8750
8770
8780
8840
8870
8920
8930
279-359
8790
155-181
190-219

Trnávka
Bodrog
Bodrog
Bodrog
Roňava
Bodva
Bodva
Hornád
Hornád
Hornád
Hnilec
Hnilec
Hornád
Hnilec
Hnilec
Hornád
Hornád
Svinka
Hornád
Torysa
Torysa
Torysa
Sekčov
Torysa
Olšava
Hornád
Levočs. Potok
Levoča
Torysa
Margecanka
pot.Branisko

Trebišov-Paričov
Streda nad Bodrogom
Felsöberecki
Klin n/Bodrogom
Michaľany
Moldava n/B.
Turnianske Podhradie
Spišská Nová Ves
Spišské Vlachy
Margecany
Stratená
VN Palcmanská Maša
Kluknava
Švedlár,Na Hrabliach
Jaklovce
VN Ruţín II.
VN Ruţín I.
Obišovce
Kysak
Brezovica
Sabinov
Prešov
Prešov
Košické Oľšany
Bohdanovce
Ţdaňa

Niţné Repaše
Studenec
Granč-Petrovce

275
986

150
600
550

250
700
650

380
800
700

150
210
200
250
250

180
270
250
300
300

220
320
300
350
330

234
148
195

100
782
500
240
275

120
782
600
270
330

140
786
650
320
350

327
175
290
100
200
350
300
300
150
280

328
200
350
150
230
400
350
400
180
380

190
175
185
160

210
195
205
190

1200

277
271
365
326
422
636
152
786
636
338
448
278
328
249
611
250
295
370
397
574
385
496

14
61
95
139
330
234
100

132
540
113
122
162
131
316
64
715

326
150
200
80
150
300
250
200
100
230

210
195
205
190

2
3
2
3

170
110
130
110

26
76
95

28
118
146

51
159
223

6

10

15

prep celýQ Ruţ.I
134 180
300

III. 3 Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej sluţby
a varovania obyvateľstva v obci Smiţany
Hlásna povodňová sluţba a varovanie obyvateľstva
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.
Hlásnu povodňovú sluţbu zabezpečuje:
 ministerstvo vnútra, obvodné úrady v sídle kraja, obvodné úrady a obce
 Ministerstvo ţivotného prostredia SR prostredníctvom Slovenského hydrometeorologického
ústavu a správcu vodohospodársky významných vodných tokov
 krajské úrady ţivotného prostredia a obvodné úrady ţivotného prostredia
 predpovedná povodňová sluţba
Varovanie obyvateľstva na povodňou ohrozenom území vykonáva varovacie a vyrozumievacie
centrum civilnej ochrany alebo obec podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 42/1994).
Informačný systém civilnej ochrany
Informačný systém CO (§ 3 ods. 14 zákona 42/1994) tvorí hlásna sluţba a informačná sluţba
CO, pričom:

hlásna sluţba zabezpečuje včasné varovanie obyvateľov a vyrozumenie osôb činných pri
riešení následkov MU a obcí o ohrození alebo o vzniku MU,

informačná sluţba zabezpečuje zber, spracovanie, vyhodnocovanie a poskytovanie
informácií.

Hlásna sluţba
Hlásna sluţba sa zabezpečuje varovacou a vyrozumievacou sieťou civilnej ochrany, ktorú tvoria
varovacie a vyrozumievacie centrá civilnej ochrany (ďalej len „varovacie a vyrozumievacie
centrum“) a technické prostriedky na území pre ktoré sú určené.
Varovacím a vyrozumievacím centrom Obce Smiţany je Obecný úrad,
Nám. M.Pajdušáka 50, Smiţany.
Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb podľa vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z.
o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného
systému civilnej ochrany (ďalej len vyhláška) sa technicky zabezpečujú:
a) sieťou sirén, ktorú tvoria sirény a systém ich ovládania,
b) prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania,
c) domácimi rozhlasmi, ktoré musia spĺňať poţiadavky technickej normy,
d) miestnymi informačnými prostriedkami obce,
e) systémami automatizovaného vyrozumenia.

Obec Smiţany na svojom území zabezpečuje varovanie obyvateľstva:
- miestnymi informačnými prostriedkami obce – reprodukcia zvuku sirény v miestnom
rozhlase
Sirény sú zdrojom výstraţného zvukového signálu, ktorý musí mať vlastnosti uvedené v prílohe
vyhlášky.
Sirény sa ovládajú diaľkovo z územne príslušného varovacieho a vyrozumievacieho
centra a miestne, pričom siréna/y v obci sa ovládajú miestne. Siréna/y v obci
.......................... sa nachádza na ..............................
Varovné signály sú (§ 3a ods. 1 zákona 42/1994 Z. z.):
a) „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ – dvojminútový kolísavý tón sirén pri ohrození alebo pri
vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri moţnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti
b) „OHROZENIE VODOU“ – šesťminútový stály tón 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 (§ 3a
ods. 2 zákona 42/1994 Z. z.)
Varovné signály a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou
prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov (§ 3a ods. 3 zákona 42/1994 Z. z.).
Z varovacieho a vyrozumievacieho centra - Obecný úrad Smiţany - sa na účel varovania
obyvateľstva a vyrozumenia osôb pripravujú vstupy do miestneho rozhlasu.
Na obývanom území obce neozvučenom sirénami ani miestnym informačným prostriedkom
obce sa varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb zabezpečujú vyhlasovaním varovných
signálov pomocou verejnej telefónnej siete alebo pomocou pohyblivého prostriedku, ktorým
môţe byť motorové vozidlo vybavené rozhlasovým zariadením.
Vyrozumenie právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov o ohrození alebo o vzniku
povodne:
 telefonicky a miestnym rozhlasom
Vyrozumenie osôb činných pri riešení následkov povodne:
 telefonicky – podľa bodu II. 3 - obecná povodňová komisia
- podľa bodu II. 4 - technický štáb obce
Obec počas povodňovej situácie:
podľa § 26 ods. 3 písm. b) bod 1. a 2. zákona NR SR č. 7/2010 o ochrane pred povodňami
 pri vyhlásení a odvolaní II. stupňa a III. stupňa povodňovej aktivity pre územie obce
bezodkladne o tom informuje Obvodný úrad ţivotného prostredia v Spišskej Novej Vsi,
Obvodný úrad Spišská Nová Ves alebo koordinačné stredisko IZS alebo OR HaZZ
v Spišskej Novej Vsi, správcu vodohospodársky významných vodných tokov a Slovenský
hydrometeorologický ústav
 upozorňuje na nebezpečenstvo povodne obce smerom po prúde vodného toku
podľa §15 ods. 1 písm. j) zákona 42/1994
 pri vyhlásení a odvolaní mimoriadnej situácie na území obce neodkladne o tom informuje
Obvodný úrad Spišská Nová Ves

Predpovedná povodňová sluţba
Názov

Adresa

Telefón

Fax

Mobil

E-mail

Jeséniova
17
833 15
Bratislava

02/54
774 331
02/54
771 192
02/59 415
497

02/54
776 562

0918 976
921

hips@shmu.sk

Internet
(predpovede+výstrahy)

Slovenský
hydrometeorologický
ústav
Centrum predpovedí
a výstrah
odbor Hydrologické
predpovede a výstrahy

www.shmu.sk

Slovenský hydrometeorologický ústav:
 vykonáva predpovednú povodňovú sluţbu
 bude informovať s vyuţitím povodňového varovného a predpovedného systému
POVAPSYS aj o max moţnej najpresnejšej priestorovej lokalizácii vzniku náhlych
rizikových meteorologických situácií a následných očakávaných povodňových situácií
podľa modelov aktuálnych odtokových pomerov v čiastkových povodiach niţšieho rádu
 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
 poskytuje pravidelné denné hydrologické spravodajstvo a podľa intervalov merania údaje
o zásobách vody v snehovej pokrývke orgánom ochrany pred povodňami a správcovi
vodohospodársky významných vodných tokov
 poskytuje podľa potreby aktuálne údaje o zráţkach a vodných stavoch orgánom ochrany
pred povodňami a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov
 poskytuje varovanie pred nebezpečenstvom povodne orgánom ochrany pred povodňami,
ktoré pôsobia na dotknutom území, zloţkám Hasičského a záchranného zboru, správcovi
vodohospodársky významných vodných tokov, varovaciemu a vyrozumievaciemu centru
civilnej ochrany, obvodným úradom v sídle kraja alebo obvodným úradom
 poskytuje mimoriadne hydrologické spravodajstvo počas povodňovej situácie:
- orgánom ochrany pred povodňami, ministerstvu vnútra, zloţkám Hasičského
a záchranného zboru, vyšším územným celkom a správcovi vodohospodársky
významných vodných tokov
- počas mimoriadnej situácie subjektom podľa predošlého bodu a obvodnému úradu
v sídle kraja a obvodnému úradu
 poskytuje ministerstvu ţivotného prostredia, ministerstvu vnútra a správcovi
vodohospodársky významných vodných tokov meteorologické vyhodnotenie
a hydrologické vyhodnotenie povodňovej situácie po skončení povodne

Predkladanie priebežných správ o povodňovej situácii
Podľa § 11 ods. 12 zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (ďalej len zákon
7/2010) obec alebo orgán ochrany pred povodňami, ktorý vyhlásil alebo odvolal stupeň povodňovej
aktivity, bezodkladne o tom informuje podľa povodňového plánu orgány ochrany pred povodňami
a orgány štátnej správy, Hasičský a záchranný zbor, osoby zaradené do ochrany pred povodňami,
správcu vodohospodársky významných vodných tokov, dotknutých správcov drobných
vodných tokov a Hydrometeorologický ústav.
Priebeţné správy o povodňovej situácii predkladajú v čase od vyhlásenia do odvolania:
(§ 19 ods. 1 zákona 7/2010)
a) II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie:

1. správcovia drobných vodných tokov a vlastníci, správcovia a uţívatelia stavieb, objektov
alebo zariadení, ktoré sú umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území, a
zhotovitelia stavieb, ktoré zasahujú do vodného toku alebo na inundačné územie
obvodnému úradu ţivotného prostredia a správcovi vodohospodársky významných
vodných tokov
2. správca vodohospodársky významných vodných tokov ministerstvu, krajskému úradu
ţivotného prostredia, obvodnému úradu ţivotného prostredia a obvodnému úradu
b) III. stupňa povodňovej aktivity okrem obdobia od vyhlásenia do odvolania mimoriadnej
situácie:
1. obec obvodnému úradu a obvodnému úradu ţivotného prostredia
2. obvodný úrad ţivotného prostredia krajskému úradu ţivotného prostredia
3. krajský úrad ţivotného prostredia ministerstvu, ministerstvu vnútra a obvodnému úradu v
sídle
kraja
c) mimoriadnej situácie:
1. obec obvodnému úradu
2. obvodný úrad obvodnému úradu v sídle kraja a obvodnému úradu ţivotného prostredia
3. obvodný úrad v sídle kraja ministerstvu vnútra, ministerstvu a krajskému úradu ţivotného
prostredia
Priebeţnú správu o povodňovej situácii tvorí textová časť a tabuľková časť. Priebeţná
správa sa vyhotovuje písomne, pričom (§ 1 ods. 1, 2 vyhlášky MŢP SR č. 252/2010 Z. z.):
1. Textová časť priebeţnej správy obsahuje:
a) nadpis "Priebeţná správa o povodňovej situácii", názov a sídlo predkladateľa priebeţnej
správy, dátum a čas, ku ktorému sa priebeţná správa vzťahuje
b) opis aktuálnej situácie a vývoja situácie od podania predchádzajúcej priebeţnej správy; pri
podávaní prvej priebeţnej správy od času vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity
c) prehľad opatrení vykonaných
1. podľa povodňového plánu
2. nad rámec povodňového plánu
d) opis
1. problémov a nedostatkov pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňami
2. opatrení prijatých na odstránenie zistených problémov a nedostatkov
e) poţiadavky vo vzťahu k riešeniu aktuálnej povodňovej situácie a návrh opatrení, na ktorých
realizáciu
nemá predkladateľ priebeţnej správy potrebné sily, prostriedky alebo oprávnenia
f) informácie o úrazoch alebo haváriách
2. Tabuľková časť priebeţnej správy
V súlade s § 1 ods. 6 vyhlášky MŢP SR č. 252/2010 Z. z.obec vypĺňa tabuľky podľa prílohy č. 2
vyhlášky MŢP SR č. 252/2010 Z. z.
Priebeţná správa sa vyhotovuje počas:
a) II. stupňa povodňovej aktivity so stavom k 06.00 hodine a obsahuje informácie o povodňovej
situácii a vykonaných opatreniach počas ostatných 24 hodín
b) III. stupňa povodňovej aktivity alebo mimoriadnej situácie denne so stavom k 06.00 hodine a
k 18.00 hodine podľa osobitného predpisu1) a obsahuje informácie o povodňovej situácii a
vykonaných opatreniach počas ostatných 12 hodín
c) II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity na čerpacej stanici vnútorných
vôd so
stavom k 06.00 hodine a obsahuje informácie o povodňovej situácii a vykonaných
opatreniach počas ostatných 24 hodín.
Priebeţnú správu predkladá elektronickou poštou, faxom alebo osobne:

a) správca drobného vodného toku a vlastník, správca alebo uţívateľ stavby, objektu alebo
zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území a zhotoviteľ
stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie obvodnému úradu
ţivotného prostredia a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov počas:
1. II. stupňa povodňovej aktivity do 06.30 hodiny
2. III. stupňa povodňovej aktivity alebo mimoriadnej situácie do 06.30 hodiny a do18.30
hodiny
b) obec do 07.00 hodiny a do 19.00 hodiny počas:
1. III. stupňa povodňovej aktivity obvodnému úradu a obvodnému úradu ţivotného
prostredia
2. mimoriadnej situácie obvodnému úradu
c) správca vodohospodársky významných vodných tokov ministerstvu, krajskému úradu
ţivotného
prostredia, obvodnému úradu ţivotného prostredia a obvodnému úradu počas
1. II. stupňa povodňovej aktivity do 07.30 hodiny
2. III. stupňa povodňovej aktivity alebo mimoriadnej situácie do 07.30 hodiny a do 19.30
hodiny
d) obvodný úrad ţivotného prostredia krajskému úradu ţivotného prostredia počas III. stupňa
povodňovej aktivity do 08.00 hodiny a do 20.00 hodiny
e) obvodný úrad počas mimoriadnej situácie obvodnému úradu v sídle kraja a obvodnému
úradu ţivotného prostredia do 08.00 hodiny a do 20.00 hodiny
f) krajský úrad ţivotného prostredia ministerstvu, ministerstvu vnútra a obvodnému úradu v sídle
kraja počas III. stupňa povodňovej aktivity do 08.30 hodiny a do 20.30 hodiny
g) obvodný úrad v sídle kraja ministerstvu vnútra, ministerstvu a krajskému úradu ţivotného
prostredia počas mimoriadnej situácie do 08.30 hodiny a do 20.30 hodiny
Ak to povodňová situácia vyţaduje, priebeţné správy sa predkladajú podľa poţiadaviek
orgánov ochrany pred povodňami alebo ministerstva vnútra aj v iných termínoch.

III. 4. Správcovia vodných tokov na území obce Smiţany

Názov

Adresa

Telefón

Fax

E-mail

Medzi mostami 2
041 59 Košice

055/633 36 26
055/633 35 75

055/633 36 48

kosice@svp.sk

Slovenský vodohospodársky podnik,
š. p.
Odštepný závod Košice
Správa Hornádu a Bodvy

IV.
POVODŇOVÉ ZÁCHRANNÉ PRÁCE
OBCE

IV. 1. Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb
ohrozených povodňou
Varovanie a vyrozumenie
Hlásna sluţba sa zabezpečuje varovacou a vyrozumievacou sieťou civilnej ochrany,
ktorú tvoria varovacie a vyrozumievacie centrá civilnej ochrany (ďalej len „varovacie
a vyrozumievacie centrum“) a technické prostriedky na území pre ktoré sú určené.
Varovacím a vyrozumievacím centrom Obce Smiţany je Obecný úrad v Smiţanoch.
Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb podľa vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z.
z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok
informačného systému civilnej ochrany (ďalej len vyhláška) sa v obci Smiţany
technicky zabezpečujú miestnymi informačnými prostriedkami obce.
Varovné signály pre ohrozenie vodou je (§ 3a ods. 1 zákona 42/1994 Z. z.):
– „OHROZENIE VODOU“ – šesťminútový stály tón 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 (§ 3a ods. 2 zákona 42/1994 Z. z.)
Varovný signál a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňajú hovorenou
informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov (§ 3a ods. 3
zákona 42/1994 Z. z.).
Na účel varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb sa pripravujú vstupy do
rozhlasového a televízneho vysielania, a to do miestnej rozhlasovej stanice
a miestnej televízii. (Uviesť ak takáto televízia a rozhlasová stanica je)
Na obývanom území obce neozvučenom sirénami ani miestnym informačným
prostriedkom obce sa varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb zabezpečujú
vyhlasovaním varovných signálov pomocou verejnej telefónnej siete alebo pomocou
pohyblivého prostriedku, ktorým môţe byť motorové vozidlo vybavené rozhlasovým
zariadením.
Vyrozumenie právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov o ohrození alebo
o vzniku povodne:
uviesť spôsob vyrozumenie, napr. telefonicky (uviesť odvolanie na tabuľku v bode IV.
8. alebo tabuľku v bode VI. alebo iný plán vyrozumenia)

Vyrozumenie osôb činných pri riešení následkov povodne:
 telefonicky – podľa bodu II. 3- obecná povodňová komisia
- podľa bodu II. 5 - krízový štáb obce
Obec počas povodňovej situácie:
podľa § 26 ods. 3 písm. b) bod 1. a 2. zákona NR SR č. 7/2010 o ochrane pred
povodňami

 pri vyhlásení a odvolaní II. stupňa a III. stupňa povodňovej aktivity pre územie
obce bezodkladne o tom informuje Obvodný úrad ţivotného prostredia v Spišskej
Novej Vsi, Obvodný úrad Spišská Nová Ves alebo koordinačné stredisko IZS
alebo OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi, správcu vodohospodársky významných
vodných tokov a Slovenský hydrometeorologický ústav
 upozorňuje na nebezpečenstvo povodne obce smerom po prúde vodného toku
podľa §15 ods. 1 písm. j) zákona 42/1994
 pri vyhlásení a odvolaní mimoriadnej situácie na území obce neodkladne o tom
informuje Obvodný úrad Spišská Nová Ves

IV. 2 Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných
opatrení
Evakuácia sa vykonáva z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb
na ohrozenom území krátkodobo s moţným návratom osôb do 72 hodín alebo
dlhodobo s moţným návratom osôb po 72 hodinách.
Evakuáciu plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje:
 obvodný úrad vo svojom územnom obvode prostredníctvom evakuačnej
komisie územného obvodu (ak evakuácia nepatrí do pôsobnosti právnických
osôb, podnikateľov alebo obcí)
 obec na území obce prostredníctvom evakuačnej komisie obce
 právnická osoba a podnikateľ vo svojom objekte.
Evakuačnú komisiu obce zriaďuje starosta obce, ktorý vymenúva a odvoláva jej
členov a schvaľuje jej štatút. Evakuačná komisia obce sa spravuje svojím štatútom.
Štatút obsahuje:
a) pôsobnosť evakuačnej komisie, úlohy a zloţenie evakuačnej komisie,
b) okruh osôb, ktoré zodpovedajú za vykonanie opatrení,
c) spôsob odovzdávania informácií o priebehu evakuácie.
Odporúčané zloţenie evakuačnej komisie obce:
a) predseda komisie - starosta obce,
b) členovia komisie - moţno ich vymenovať z odborných zamestnancov obce a
iných zamestnancov právnických osôb a fyzických osôb:
1. policajného zboru
2. obecnej polície
3. zdravotníctva
4. sociálnych vecí
5. dopravy
6. školstva
7. obchodu
8. pôdohospodárstva a potravinárskeho priemyslu
9. vojenského útvaru
10. a ďalších podľa potreby
Evakuácia sa vyhlasuje aţ po vyhlásení mimoriadnej situácie. Obec odvoláva
evakuáciu aţ po skončení dôvodov jej vyhlásenia.
Obyvateľstvo sa vyrozumieva o vyhlásení evakuácie prostredníctvom hromadných
informačných prostriedkov.
Obec na svojom území určuje celkové počty evakuovaných, príjem a umiestnenie
evakuovaných, určuje a spresňuje evakuačné trasy z ohrozeného územia a
poskytuje evakuovaným núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie.

Evakuačné opatrenia tvorí:
1. Súbor informácii
o vyrozumení a dosiahnutí pohotovosti evakuačných komisií a zariadení,

o spôsobe vyhlasovania evakuácie obyvateľstvu,
o počtoch evakuovaných,
o potrebe síl a prostriedkov na zabezpečenie evakuácie,
o materiálnom a technickom zabezpečení evakuácie,
o spôsobe a organizovaní presunov evakuovaných,
o príprave evakuačných komisií, evakuačných zariadení a obyvateľstva.
2.

Odborné zabezpečenie

Odborné zabezpečenie evakuácie tvorí: poriadkové a bezpečnostné, dopravné,
zdravotnícke, zásobovacie, veterinárne. Pri krátkodobej evakuácii sa rozsah plnenia
úloh spojených s odborným zabezpečením určí na základe skutočnej potreby.

2.1.

Poriadkové a bezpečnostné zabezpečenie

Poriadkové a bezpečnostné zabezpečenie:
uzatvorenie priestorov, v ktorých sa vykonáva evakuácia,
bezpečnosť a usmernenie dopravy vrátane usmernenia samovoľnej
evakuácie,
ochrana a zabezpečenie pokoja a poriadku v evakuovaných priestoroch
a evakuačných zariadeniach,
kontrola osôb vstupujúcich do evakuovaného priestoru a ochrana majetku
občanov v evakuovaných priestoroch.
2. 2. Dopravné zabezpečenie
Členenie dopravného zabezpečenia:
preprava cestnými prostriedkami,
preprava ţelezničnými prostriedkami.
2. 3. Zdravotnícke zabezpečenie
Zdravotnícka starostlivosť spočíva najmä:
v poskytovaní základnej zdravotníckej pomoci a starostlivosti občanom,
v určovaní základných hygienických a protiepidemiologických opatrení
v evakuačných zariadeniach, na trasách presunu a v miestach ubytovania
evakuovaných (zabránenie šíreniu nákaz, ...).
2. 4.

Zásobovacie zabezpečenie

Zásobovacie zabezpečenie spočíva najmä v:
núdzovom zásobovaní v evakuačných zariadeniach,
núdzovom zásobovaní počas presunu evakuovaných,
núdzovom zásobovaní v miestach ubytovania evakuovaných.
2. 5.

Veterinárne zabezpečenie

Veterinárne zabezpečenie spočíva najmä v:
určenie spôsobilosti zvierat na evakuáciu,
opatrenia na zabránenie vzniku epidémii a nákaz,

Plánovanie a zabezpečenie evakuácie
Evakuácia sa plánuje a zabezpečuje z územia, na ktorom pôsobia následky
povodne, ktorá dočasne alebo dlhodobo neumoţňuje pobyt osôb, zvierat na tomto
území.
Obyvateľstvo sa pre potreby plánovania a zabezpečenia evakuácie člení na
tieto skupiny
deti zo škôl a školských zariadení,
matky v domácnosti s deťmi,
zdravotne postihnutí občania v domácnosti s rodinnými príslušníkmi alebo
osobami, ktoré poskytujú opatrovateľskú sluţbu,
deti zo zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnej starostlivosti,
ostatní chorí zo zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnej starostlivosti,
zamestnanci štátnych orgánov, samosprávy, právnických osôb a fyzických
osôb s moţným zaradením ich rodinných príslušníkov,
ostatné obyvateľstvo,
Na základe vzniknutej situácie môţe evakuačná komisia pri evakuácii časovo
uprednostniť niektoré skupiny obyvateľstva, najmä deti zo škôl a školských zariadení,
deti a chorých zo zdravotníckych zariadení a zo zariadení sociálnych sluţieb, matky
v domácnosti s deťmi, tehotné ţeny, zdravotne postihnuté osoby, ktoré nie sú
umiestnené v zdravotníckych zariadeniach ani v zariadeniach sociálnych sluţieb.
Konkrétne vykonanie a odborné zabezpečenie evakuácie je spracované v osobitnom
pláne evakuácie v súlade s vyhláškou MV SR č. 75/1995 Z. z. o zabezpečení
evakuácie v znení neskorších predpisov.
V tabuľkách je stručne uvedené moţná evakuácia osôb, organizácií, zariadení
a materiálu z organizácií a moţná evakuácie zvierat s určením trás presunu,
núdzových miest ubytovania osôb a miest sústredenia zvierat pri určenom vodnom
stave alebo okolnosti.

IV. 3 Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických
úsekoch vodných tokov (opatrenia na uvoľňovanie prietokových profilov pod
mostmi,

priepustmi

a lávkami,

uvoľňovanie

ľadových

zátarás,

zápch

vytvorených z vodou priplavených predmetov)

Kritické úseky vodných tokov (miesta kriţovania s dôleţitými komunikáciami)
Rieka Hornád
Miesto kriţovania
Smiţianska Maša
Ul. Zelená

Druh inţinierskej stavby
most
most

Druh komunikácie
miestna komunikácia
miestna komunikácia

Potok Brusník
Miesto kriţovania
Tatranská ulica
Ul. Za kaštieľom
Ul. P. Surţina
Ul. Nová
Ul. Smreková
Ul. Majkuta
Ul. Kukučínova
Ul. Štúrova
Ul. Iliašovská

Druh inţinierskej stavby
most
lavička
lavička
lavička
most
lavička
lavička
lavička
most

Druh komunikácie
cesta II. tr.
chodník
chodník
chodník
miestna komunikácia
chodník
chodník
chodník
cesta III. tr.

Predpokladaný výkon opatrení
Vodný tok

Úsek

Opatrenia

Hornád

Smiţianska Maša

Uvoľňovanie prietoku

Hornád

Rómska osada

Uvoľňovanie prietoku

Brusník

Ul. Tatranská

Uvoľňovanie prietoku

Brusník

Ul. Smreková

Uvoľňovanie prietoku

Brusník

Ul. Iliašovská

Uvoľňovanie prietoku

IV.4 Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môţu byť
ohrozené povodňou

Povodňou môţu byť ohrozené rodinné domy, stavby a zariadenia nachádzajúce sa
na uliciach:
Tomášovská – celá ulica
Za kaštieľom – č. 2, 4, 6, evanjelický kostol, predajňa COOP Jednota
Nálepkova – od č. 2 po č.14 ( párne )
Nábreţná – celá
Nám. M. Pajdušáka – č.2, 5, 6
Brusník – celá
Iliašovská – od č. 4 po 34 ( párne ), č.54
- od č. 17 po č. 51 ( nepárne )
Štefánikova – celá
Hviezdoslavova – od č. 1 po č. 41 ( nepárne )
- od č. 2 po č.24 ( párne )
Komenského - celá
Štúrova – celá
Kukučínova – celá
Majkuta – celá
Nová – č.3, 7, 10, 12
P. Surţina – č. 1, 2, 3, 6
Tatranská - od č. 1 po 65 ( nepárne ), 126
Smreková – od č. 3 po 31 ( nepárne )
Mojmírova – č.1 - 6
Lipová – č.23 – 31 ( nepárne )
- č. 36 – 46 ( párne )
Krátka – celá
Agátová – celá
Hornádska – celá
Zelená – smerom k Hornádu ľavá strana ulice od č. 27, pravá strana od č.18

V.
SILY A PROSTRIEDKY NA VÝKON
POVODŇOVÝCH ZÁCHRANNÝCH
PRÁC

V. 1. Zoznam dopravných prostriedkov, strojov a zariadení na
výkon povodňových záchranných prác

Druh
dopravného
prostriedku,
stroja,
zariadenia

Poskytovateľ
dopravného
prostriedku,
stroja,
zariadenia

Osoba
zodpovedná
za
poskytnutie
dopravného
prostriedku,
stroja,
zariadenia

Číslo
telefónu na
pracovisku

OA KIA CEED
Combi

Obec Smiţany

Ing. Kotrady

053/443148
3

OA ŠKODA
Octavia

Obec smiţany

Ing. Kotrady

OA KIA CEED

Obec Smiţany

NA AVIA
Sklápač

Číslo
mobilu

Číslo
telefónu
domov

Číslo faxu

E-mailová
adresa

0915885409

053/443307
9

053/443113
2

smizanyocu@r
up.sk

053/443148
3

0915885409

053/443307
9

053/443113
2

smizanyocu@r
up.sk

Ing. Kotrady

053/443148
3

0915885409

053/443307
9

053/443113
2

smizanyocu@r
up.sk

Obec Smiţany

Ing. Kotrady

053/443148
3

0915885409

053/443307
9

053/443113
2

smizanyocu@r
up.sk

Fekál TATRA
148

PD Čingov
Smiţany

Ing. Zekucia

053/443102
2

0903446430

053/443312
3

Nosič
kontajnerov LIAZ

PD Čingov
Smiţany

Ing. Zekucia

053/443102
2

0903446430

053/443312
3

LIAZ vyklápač

PD Čingov
Smiţany

Ing. Zekucia

053/443102
2

0903446430

053/443312
3

UDS bager

Fi FAJA

Jozef Fábry

0905253566

TATRA 815
vyklápač

Fi FAJA

Jozef Fábry

0905253566

UNC

Fi FAJA

Jozef Fábry

0905253566

Pozn. – v prílohe č. 4 v bode V. 1. sa uvádza, ţe dopravné prostriedky, stroje
a zariadenia, ktoré sú určené na výkon povodňových záchranných prác sa
v predvídateľnom rozsahu zabezpečujú vopred dohodou.

V. 2 Zoznam členov obecného hasičského zboru

a) obecný hasičský zbor
Spojenie
Meno a priezvisko

Funkcia

Adresa bydliska

Ľudovít Dulovič

veliteľ

Smiţany

Ján Svetkovský

vodič, strojník

Spišská Nová Ves

Jozef Svetkovský

vodič, strojník

Smiţany

Miroslav Grečko

člen

Smiţany

Ľudovít Garčár

člen

Smiţany

Jozef Grečko ml.

člen

Smiţany

Štefan Beregházy

člen

Smiţany

Milan Belák

člen

Smiţany

Tibor Duľa

člen

Smiţany

e-mail

Telefón
domov

Mobil

053/4432670

0905851228
0904656967

053/4433300

053/4434343

Spojenie na pracovisko
Telefón

Fax

V. 3 Zabezpečenie pomoci záchranných zloţiek integrovaného záchranného systému
Organizáciu integrovaného záchranného systému, pôsobnosť a úlohy orgánov štátnej správy
a záchranných zloţiek v rámci integrovaného záchranného systému, práva a povinností obcí
a iných právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ostatných fyzických
osôb pri koordinácií činností súvisiacich s poskytovaním pomoci, ak je bezprostredne ohrozený
ţivot, zdravie, majetok alebo ţivotné prostredie upravuje zákon NR SR č. 129/2002 Z. z.
o integrovanom záchrannom systéme. Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup
jeho zloţiek pri zabezpečovaní pripravenosti a pri vykonávaní činností a opatrení súvisiacich
s poskytovaním pomoci v tiesni.
Základné záchranné zloţky integrovaného záchranného systému:
 Hasičský a záchranný zbor,
 poskytovatelia záchrannej zdravotnej sluţby,
 kontrolné chemické laboratória CO,
 Horská záchranná sluţba,
 Banská záchranná sluţba
Základné záchranné zloţky poskytujú bezodkladne odbornú, zdravotnú, technickú a ďalšiu
potrebnú pomoc v tiesni na základe pokynu koordinačného strediska alebo svojho operačného
strediska tiesňového volania. Základná záchranná zloţka vykonáva svoju činnosť spravidla vo
svojom zásahovom obvode.
Ostatné záchranné zloţky integrovaného záchranného systému:
 Armáda Slovenskej republiky,
 obecné (mestské) hasičské zbory,
 závodné hasičské útvary,
 závodné hasičské zbory,
 pracoviská vykonávajúce štátny dozor alebo činnosť podľa osobitných predpisov,
 jednotky civilnej ochrany,
 obecná polícia,
 útvary Ţelezničnej polície,
 Slovenský Červený kríţ,
 iné právnické osoby a fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci
pri ochrane ţivota, zdravia a majetku.
Ostatné záchranné zloţky poskytujú odbornú, zdravotnú, technickú a ďalšiu potrebnú pomoc v
tiesni na základe vyzvania koordinačným strediskom alebo operačným strediskom tiesňového
volania, alebo na základe pokynu svojho dispečerského pracoviska.
V integrovanom záchrannom systéme pôsobia aj útvary Policajného zboru. Podieľajú sa na
poskytovaní bezodkladnej pomoci v tiesni v rozsahu úloh Policajného zboru na základe pokynu
operačného strediska Policajného zboru,
Privolanie jednotlivých záchranných zloţiek integrovaného záchranného systému je moţné
priamo na jednotlivých ostatných záchranných zloţkách, na operačných strediskách tiesňového
volania základných záchranných zloţiek (polícia – 158, hasiči – 150 a zdravotníci 155) alebo
cez koordinačné stredisko IZS na území kraja na linke tiesňového volania 112.

Podľa § 39 a 40 zákona NR SR číslo 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami orgán ochrany
pred povodňami, obvodný úrad v sídle kraja, obvodný úrad a obec môţe vyţadovať pomoc
Policajného zboru na plnenie úloh podľa osobitného predpisu – zákon NR SR č. 171/1993 Z. z.
a vyţadovať pomoc ozbrojených síl Slovenskej republiky na plnenie úloh podľa osobitného
predpisu – zákon NR SR č. 321/2002 Z. z.

VI.
ZOZNAM POVODŇOVÝCH PLÁNOV
ZÁCHRANNÝCH PRÁC
PRÁVNICKÝCH OSÔB A
FYZICKÝCH OSÔB – PODNIKATEĽOV
NA ÚZEMÍ OBCE

VI.1 Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov
na území obce
Spojenie
Názov subjektu

Adresa

Pevná
linka

E-mail
Mobil

Fax

Zodpovedná
osoba

Adresa

Spojenie

VII.
POMOCNÁ DOKUMENTÁCIA

VII. 1 Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečovaním
a riadením ochrany pred povodňami
1. Zákon NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
2. Vyhláška MŢP SR č. 204/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní
predpovednej povodňovej sluţby
3. Vyhláška MŢP SR č. 251/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní
výdavkov na povodňové záchranné práce a povodňových škôd
4. Vyhláška MŢP SR č. 252/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní
priebeţných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich
následkoch a vykonaných opatreniach
5. Vyhláška MŢP SR č. 261/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu
povodňových plánov a postup ich schvaľovania

Príloha VII.2

OBEC SMIŢANY
Č. p.:

PRÍKAZ
STAROSTU NA POSKYTNUTIE VECNÉHO PLNENIA
V dôsledku vzniku mimoriadnej udalosti – povodne a vyhláseného III. stupňa povodňovej
aktivity a v súlade s § 26 ods. 3 písm. b) – 6 zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred
povodňami

vydávam príkaz
na poskytnutie vecného plnenia
pre zabezpečenie vykonávania záchranných prác

1. Právnická osoba/fyzická osoba – podnikateľ
Názov (obchodné meno):
IČO:
Adresa:

2. Druh mechanizmov/dopravných prostriedkov:
-

3. Účel poskytnutia vecných prostriedkov (vykonávané práce):
V ....................... dňa ..........................

..............................
starosta

Príloha VII.3

OBEC SMIŢANY

PRÍKAZ
STAROSTU NA POSKYTNUTIE VECNÉHO PLNENIA
A
OSOBNÚ POMOC
V dôsledku vzniku mimoriadnej udalosti – povodne a vyhláseného III. stupňa povodňovej
aktivity a v súlade s § 26 ods. 3 písm. b) – 5, 6 zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane
pred povodňami

vydávam príkaz
na poskytnutie vecného plnenia pre zabezpečenie vykonávania záchranných prác
a
na osobnú pomoc na plnenie úloh pri ochrane pred povodňami

1. Fyzická osoba
Meno a priezvisko:
Adresa:
2. Druh mechanizmov/dopravných prostriedkov:
3. Účel poskytnutia vecných prostriedkov (vykonávané práce):
4. Vykonávaná osobná pomoc:
-

V ........................... dňa ................................

..................................
starosta

Príloha VII.4

OBEC SMIŢANY

PRÍKAZ
NA MIMORIADNE ZASADNUTIE OBECNEJ POVODŇOVEJ KOMISIE OBCE SMIŢANY

Na základe vzniknutej mimoriadnej udalosti a predpokladaného nepriaznivého vývoja
s ohľadom na ohrozenie obyvateľstva,

prikazujem
dňa .................. o ........................ hodine
na Obecnom úrade v Smiţanoch v kancelárii starostu obce
zvolať mimoriadnej zasadnutie obecnej povodňovej komisie v zloţení uvedenom na
prezenčnej listine.
Miesto riadenia zriadiť v priestoroch kancelárie starostu obce Smiţany.

............................
starosta

Príloha VII.5

OBEC SMIŢANY
Č. p.:
Dňa:

Vyhlásenie
II./III. stupňa povodňovej aktivity
Obec Smiţany, Nám. M. Pajdušáka 50, v súlade s výkonom samosprávy podľa § 4 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a ako orgán
štátnej správy ochrany pred povodňami podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona NR SR č.
7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (ďalej len zákona o ochrane pred povodňami),
v súlade s ustanovením § 11 ods. 11 písm. a) a § 26 písm. b) 1 zákona o ochrane pred
povodňami

Vyhlasuje
II./III. stupeň povodňovej aktivity

na území obce Smiţany od ............. hod. dňa .......................... podľa ustanovenia § 11
zákona o ochrane pred povodňami.
Odôvodnenie:
......................................................................................................................

Z uvedených dôvodov bol na území obce Smiţany vyhlásený II./III. stupeň povodňovej
aktivity.

....................................
starosta

Príloha VII.6

OBEC SMIŢANY
Č. p.:
Dňa:

Odvolanie
II./III. stupňa povodňovej aktivity
Obec Smiţany, Nám. M. Pajdušáka 50, v súlade s výkonom samosprávy podľa § 4 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a ako orgán
štátnej správy ochrany pred povodňami podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona NR SR č.
7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (ďalej len zákona o ochrane pred povodňami),
v súlade s ustanovením § 11 ods. 11 písm. a) a § 26 písm. b) 1 zákona o ochrane pred
povodňami

Odvoláva
II./III. stupeň povodňovej aktivity

na území obce Smiţany od ............. hod. dňa .......................... podľa ustanovenia § 11
zákona o ochrane pred povodňami.
Odôvodnenie:
......................................................................................................................

Z uvedených dôvodov bol na území obce Smiţany odvolaný II./III. stupeň povodňovej
aktivity.

....................................
starosta

Príloha VII.7

OBEC SMIŢANY
Č. p.:

PRÍKAZ
STAROSTU NA VYKONANIE ZÁCHRANNÝCH PRÁC (ZP)
V MIESTE MIMORIADNEJ UDALOSTI

1. V súvislosti so vznikom MU (rozpísať druh, rozsah, následky, a predpokladaný vývoj)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
určujem tieto hlavné úlohy na realizáciu ZP (stanoviť podľa druhu MU, pozornosť venovať
súčinnosti s profesionálnymi zloţkami, silami a prostriedkami miest a obcí, CO):
a) ………………………………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………………………………
c) ………………………………………………………………………………………………………
d) …………….………………………………………………………………………………………….

2. Na vykonanie ZP vyčleňujem tieto sily a prostriedky – Územné jednotky CO organizované u
právnických osôb:
a) …………………………………………………………………………………………………….
b)……………………………………………………………………………………………………….
c) ……………………………………………………………………………………………………….
d) ……………………………………………………………………………………………………….

a určujem im plnenie týchto úloh (úlohy určiť podľa druhu a rozsahu MU):
a) ……………………………………………………………………………………………………….
b) …………………………………………………………………………………………………….
c) ……………………………………………………………………………………………………….
d)……………………………………………………………………………………………………….
1. Termíny splnenia hlavných úloh vzhľadom na vývoj MU určujem následovne (špecifikovať
podľa úlohy
uvedených v bode 1):
a) ……………………………………………………………………………………………………….
b) ……………………………………………………………………………………………………….
c) ……………………………………………………………………………………………………….
d) ……………………………………………………………………………………………………….
e) ……………………………………………………………………………………………………….
f) ………………………………………………………………………………………………………..
4. Vzhľadom na danú MU nariaďujem krízovému štábu/obecnej povodňovej komisii
zabezpečiť na realizáciu ZP nasledovné MTZ:
a) ……………………………………………………………………………………………………….
b) ……………………………………………………………………………………………………….
c) ……………………………………………………………………………………………………….
d) ……………………………………………………………………………………………………….
5. Spojenie Krízového štábu/obecnej povodňovej komisie s priestorom MU nariaďujem
vykonať takto:
Krízový štáb obce sídli v ................................................................................
(určiť presne riadiacu miestnosť, resp. priestor podľa druhu MU)
Obecná povodňová komisie sídli v ................................................................................
(určiť presne riadiacu miestnosť, resp. priestor podľa druhu MU).
a spojenie s ním je:
a) Pevné telefónne linky:
……………………………….…………………………………………………………………………

b) Mobilné spojenie:
……………………………….…………………………………………………………………………
c) Prostredníctvom rádiového spojenia (mestskej
polície)……………………………………....................

V......................... dňa ...............................

.............................
starosta

Grafická časť

