Odporúčaný postup obcí pri povodniach
Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
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 protipovodňovými
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 možnosti 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 povodní, 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.
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II. stupeň povodňovej aktivity
Vyhlasuje sa pri (podľa § 11 ods. 4 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení
neskorších predpisov, ďalej len „zákon č. 7/2010 Z. z.“):
a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pri stúpajúcej
tendencii hladiny vody; na neohrádzovanom vodnom toku, ak hladina vody v koryte vodného
toku dosiahne brehovú čiaru a má stúpajúcu tendenciu,
b) počas topenia snehu, ak podľa informácie poskytnutej predpovednou povodňovou službou
možno očakávať rýchle stúpanie hladín vodných tokov,
c) vtedy, keď vodou unášané predmety vytvárajú v koryte 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.

Oznámiť:
•

•
•
•

•

Okresnému úradu Partizánske
tel.: 038/766 35 14, (038/749 26 38, 038/749 09 88), 0918 861 750, (0910 999 247),
e-mail: igor.daubner@minv.sk, (monika.stetiarova@minv.sk; ludovit.fabry@minv.sk;
hana.valasekova@minv.sk; lubica.glajsova@minv.sk)
KS IZS Trenčín
tel.: 112, 032/741 14 52, e-mail: 112@tn.vs.sk,
OR HaZZ v Partizánskom
tel: 112, 150, (038/749 22 22),
Správcovi vodného toku:
- SVP š.p. Piešťany, Správa povodia hornej Nitry, OZ Topoľčany,
Ing. Marián Jursa - tel.: 038/532 15 68, 0905 640 246, e-mail: marian.jursa@svp.sk,
Ing. Marek Benko – tel.: 038/532 12 50, 0905 640 248, e-mail: marek.benko@svp.sk,
- Hydromeliorácie š.p. Bratislava, pracovisko Nitra,
Ing. Róbert Lenárt – tel.: 037/653 43 51, 0911 997 982, e-mail: nitra@hmsp.sk,
ústavu SHMU, tel.: 0918 137 596, e-mail hips@shmu.sk.

Vzor:
Vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity - príloha č. 1.
Odvolanie II. stupňa povodňovej aktivity - príloha č. 2.
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Príloha č. 1

Obec ....................................................
V.............................. dňa .....................

Vzhľadom na (napr. prívalový dážď, dlhotrvajúce dažde ...) dochádza v obci (časti obce) k (napr.
rýchlemu stúpaniu hladiny, upchatiu prietokového profilu ...).
Na základe týchto skutočností obec .................................. podľa § 26 ods. 3 písm. b) bod 1
zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z.

vyhlasuje
II. stupeň povodňovej aktivity
pre územie obce ...................... na vodnom toku
................................................................................................................................. a prítokoch
dňom ..... ....... ............

k ......,..... hod.

meno a priezvisko
starosta obce

Na vedomie:
1. Okresný úrad Partizánske,
2. Okresný úrad Trenčín – KS IZS (112),
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Partizánskom,
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia hornej Nitry, OZ Topoľčany,
5. Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave.
3

Príloha č. 2

Obec ....................................................
V................ dňa .....................

Vzhľadom na stabilitu - pokles hladín vodných tokov obec .............................. v zmysle § 26 ods.
3 písm. b) bod 1 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z.

odvoláva
II. stupeň povodňovej aktivity
pre územie obce .........................na vodnom toku
................................................................................................................................. a prítokoch
dňom ..... ...... ...........

k ..... .... hod.

............................................
meno a priezvisko
starosta obce

Na vedomie:
1. Okresný úrad Partizánske,
2. Okresný úrad Trenčín – KS IZS (112),
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Partizánskom,
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia hornej Nitry, OZ Topoľčany,
5. Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave.
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III. stupeň povodňovej aktivity
Vyhlasuje sa pri (podľa § 11 odsek 5 zákona č. 7/2010 Z. z.):
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.
Ak hrozí nebezpečenstvo ohrozenia ľudského zdravia, zaplavenia územia a vzniku
povodňových škôd, vyhlasuje sa ihneď III. stupeň povodňovej aktivity.

Oznámiť:
•
•
•
•
•
•

•

Okresnému úradu Partizánske
tel.: 038/766 35 14, (038/749 26 38, 038/749 09 88) 0918 861 750, (0910 999 247),
e-mail: igor.daubner@minv.sk, (monika.stetiarova@minv.sk; ludovit.fabry@minv.sk;
hana.valasekova@minv.sk; lubica.glajsova@minv.sk)
KS IZS Trenčín
tel.: 112, 032/741 14 52, e-mail 112@tn.vs.sk,
OR HaZZ v Partizánskom
tel: 112, 150, (038/749 22 22),
Správcovi vodného toku:
- SVP š.p. Piešťany, Správa povodia hornej Nitry, OZ Topoľčany,
Ing. Marián Jursa - tel.: 038/532 15 68, 0905 640 246, e-mail: marian.jursa@svp.sk,
Ing. Marek Benko – tel.: 038/532 12 50, 0905 640 248, e-mail: marek.benko@svp.sk,
- Hydromeliorácie š.p. Bratislava, pracovisko Nitra,
Ing. Róbert Lenárt – tel.: 037/653 43 51, 0911 997 982, e-mail: nitra@hmsp.sk,
ústavu SHMU, tel.: 0918 137 596, e-mail hips@shmu.sk.

Vzor:
- Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity - príloha č. 3,
- Odvolanie III. stupňa povodňovej aktivity a ponechanie II. stupňa povodňovej aktivity (ak pominú
dôvody III. stupňa povodňovej aktivity, zostáva II. stupeň povodňovej aktivity, počas ktorého sa
dokončia povodňové zabezpečovacie práce a povodňové záchranné práce) - príloha č. 4,
- Odvolania III. stupňa povodňovej aktivity a súčasne aj II. stupňa povodňovej aktivity,
(upozornenie: finančné náhrady možno žiadať iba do odvolania II. stupňa povodňovej aktivity) príloha č. 5.
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Príloha č. 3

Obec ....................................................
V................... dňa .....................

Vzhľadom na (napr. prívalový dážď, dlhotrvajúce dažde ...) dochádza v obci ................... (časti
obce) k (napr. vybreženiu, upchatiu prietokového profilu .... ).
Na základe týchto skutočností obec .................................. podľa § 26 ods. 3 písm. b) bod 1
zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z.

vyhlasuje
III. stupeň povodňovej aktivity
pre územie obce .......................na vodnom toku
................................................................................................................................. a prítokoch
dňom ........................

k ........... hod.

meno a priezvisko
starosta obce

Na vedomie:
1. Okresný úrad Partizánske,
2. Okresný úrad Trenčín – KS IZS (112),
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Partizánskom,
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia hornej Nitry, OZ Topoľčany,
5. Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave.
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Príloha č. 4

Obec ....................................................
V................ dňa .....................

Vzhľadom na stabilitu - pokles hladín vodných tokov a (napr. po ukončení dlhotrvajúceho
intenzívneho dažďa ...) obec ................. v zmysle § 26 ods. 3 písm. b) bod 1 a § 11 ods. 10 zákona č.
7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z.

odvoláva
III. stupeň povodňovej aktivity
a súčasne ponecháva vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity
pre územie obce ............... na vodnom toku
................................................................................................................................. a prítokoch
dňom ......................

k ......... hod.

meno a priezvisko
starosta obce

Na vedomie:
1. Okresný úrad Partizánske,
2. Okresný úrad Trenčín – KS IZS (112),
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Partizánskom,
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia hornej Nitry, OZ Topoľčany,
5. Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave.
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Príloha č. 5

Obec ....................................................
V................ dňa .....................

Vzhľadom na stabilitu - pokles hladín vodných tokov a (napr. po ukončení dlhotrvajúceho
intenzívneho dažďa ...) a zabezpečovacích a záchranných prác obec ............... v zmysle § 26 ods. 3
písm. b) bod 1 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z.

odvoláva
III. stupeň povodňovej aktivity
a súčasne aj II. stupeň povodňovej aktivity
pre územie obce ............... na vodnom toku
................................................................................................................................. a prítokoch
dňom ......................

k ......... hod.

............................................
meno a priezvisko
starosta obce

Na vedomie:
1. Okresný úrad Partizánske,
2. Okresný úrad Trenčín – KS IZS (112),
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Partizánskom,
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia hornej Nitry, OZ Topoľčany,
5. Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave.
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Zasielanie hlásení a správ:
Hlásenia (§ 7 vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických
a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov):
- vzor – Pravidelná informácia – mimoriadna situácia – príloha č. 6,
- vzor – Hlásenie o vzniku mimoriadnej udalosti – príloha č. 7
a
Priebežné správy (vyhláška MŽP SR č. 252/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich
následkoch a vykonaných opatreniach, ďalej len „vyhláška č. 252/2010 Z. z.“):
- elektronickou poštou, faxom alebo osobne.
Komu:
- Okresný úrad Partizánske - igor.daubner@pe.vs.sk; (ludovít.fabry@pe.vs.sk)
Čas:
Obec – hlásenia a priebežné správy denne - do 7,00 hod. so stavom k 6,00 hod.,
- do 19,00 hod. so stavom k 18,00 hod.
Obsah správy:
Textová časť:
- nadpis „Priebežná správa o povodňovej situácii“, názov a sídlo predkladateľa priebežnej správy,
dátum a čas, ku ktorému sa priebežná správa vzťahuje,
- opis aktuálnej situácie a vývoja situácie od podania predchádzajúcej priebežnej správy; pri
podávaní prvej priebežnej správy od času vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity,
- prehľad opatrení vykonaných podľa povodňového plánu a nad rámec povodňového plánu,
- opis problémov a nedostatkov pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňami a opatrení
prijatých na odstránenie zistených problémov a nedostatkov,
- požiadavky vo vzťahu k riešeniu aktuálnej povodňovej situácie a návrh opatrení, na ktorých
realizáciu nemá predkladateľ priebežnej správy potrebné sily, prostriedky alebo oprávnenia,
- informácie o úrazoch alebo haváriách.
Tabuľky podľa vyhlášky MŽP SR č. 252/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní
priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a
vykonaných opatreniach):
- tabuľka č. 1 prílohy č. 2 vyhl. č. 252/2010 Z. z. /príloha č. 8/
- tabuľka č. 3 prílohy č. 2 vyhl. č. 252/2010 Z. z. /príloha č. 9/
- tabuľka č. 4 prílohy č. 2 vyhl. č. 252/2010 Z. z. /príloha č. 10/
- tabuľka č. 5 prílohy č. 2 vyhl. č. 252/2010 Z. z. /príloha č. 11/
- tabuľka č. 6 prílohy č. 2 vyhl. č. 252/2010 Z. z. /príloha č. 12/
- tabuľka č. 7 prílohy č. 2 vyhl. č. 252/2010 Z. z. /príloha č. 13/
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Príloha č. 6
Vzorový formulár PRAVIDELNÁ INFORMÁCIA - MS

Zosuv pôdy

Komu: Okresný úrad Partizánske
odbor krízového riadenia
Námestie SNP 151/6
958 01 Partizánske

obec Bošany
SNP 112
958 18 Bošany
Telefón: 038/542 72 25, 542 72 97,
Telefax: 038/542 72 25
e-mail: oubosany@stonline.sk
Od:

Číslo hlásenia : OcU-00xxxxx
Vypracoval:
Schválil:

Vec
Informácia o stave a priebehu záchranných prác so stavom k xx,00 hod. dňa 00. 00. 20xx
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dátum a čas vzniku mimoriadnej udalosti : Uvedie sa dátum a čas.
Miesto vzniku mimoriadnej udalosti :
Uvedie sa obec, prípadne lokalita, okres, kraj
Druh a rozsah mimoriadnej udalosti : Uvedie sa čo sa stalo
Dátum a čas vyhlásenia mimoriadnej situácie:
Uvedie sa dátum a čas vyhlásenia MS a kto ju vyhlásil – starosta, primátor, prednosta.
Územie, na ktorom bola vyhlásená mimoriadna situácia: Uvedie sa územie
Varovanie obyvateľstva: Ako a kedy bolo vykonané varovanie – siréna, miestny rozhlas,
iné
Následky na zdraví osôb, na majetku, na životnom prostredí a straty na životoch:
Rozpísať
Čas začatia, priebeh a čas skončenia záchranných prác a okolnosti narušujúce ich priebeh:
Doplniť aj opatrenia CO, zasadanie krízového štábu,
Nasadené sily a prostriedky na odstraňovanie následkov mimoriadnej situácie
Zložky IZS a iné prostriedky obce, fyzických a právnických osôb,
Vykonané opatrenia a ďalší postup pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie : Čo
sa vykonalo od posledného hlásenia a čo sa plánuje vykonať.
Údaje o meteorologickej a hydrologickej situácii: Oblačno, sneh, bez dažďa.
Doplňujúce údaje :

V Bošanoch, dňa 00. 00. 20xx, 00,00 hod.
Meno a priezvisko
funkcia
Poznámka: Zmeny v texte oproti predchádzajúcemu hláseniu zvýraznite červenou farbou.
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Prehľad o vyhlásení a odvolaní „MIMORIADNEJ SITUÁCIE“ na území, alebo časti územia Slovenskej republiky - VZOR
P. č.

Mimoriadna
udalosť

Číslo
správy

1.

xx

Zosuv pôdy

Vyhlásená
Obec

Okres

Bošany

Odvolaná

Varovanie obyvateľstva

Kraj

Partizánske

Trenčiansky

Dňa

Hod.

Vyhlásil

00. 00.
20xx

00,00

Starosta

Dňa

Hod.

Miestny
rozhlas

Sirény

Áno

Nie

Pod kontrolou

Problém

Áno

Riešené v kompetencii obce
V spolupráci s OÚ

2.

Prehľad o vyhlásení a odvolaní 2. a 3. stupňa POVODŇOVEJ AKTIVITY na území, alebo časti územia Slovenskej republiky – VZOR
P.č.

Čiastkové
povodie

Vodný tok,
vodná
stavba

Povodňový úsek

Kraj

Okres

Obec

1

horná Nitra

Vyčoma

XXX.

Trenčín

Partizánske

Bošany

Vyhlásený 2SPA
Dňa
00.00.20xx

Odvolaný 2SPA

Hod.
00:00

Dňa
00.00.20xx

Hod.
00:00

Vyhlásil
Starosta

Vyhlásený 3SPA
Dňa
00.00.20xx

Hod.
00,00

Odvolaný 3SPA
Dňa
00.00.20xx

Hod.
00,00

Prehľad o vyhlásení a odvolaní „EVAKUÁCIE“
Vyhlásená kým
P. č.

Číslo
správy

Dôvod
evakuácie

Druh
evakuácie

Obec

Okres

Do priestoru

Vyhlásená na území
Obec

Okres

Kraj

Dňa

Hod.

Obec

Okres

Odvolaná
Počet osôb

Dňa

Hod.
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Príloha č. 7

Vzorový formulár HLÁSENIE O VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI
Prvotné hlásenie
Od:

obec Bošany
SNP 112
958 18 Bošany
Telefón: 038/542 72 25, 542 72 97,
Telefax: 038/542 72 25
e-mail:
*pozn.oubosany@stonline.sk
Pri predkladaní doplňujúceho hlásenia zmeny,
resp. doplnené údaje zvýrazniť červenou farbou

*Doplňujúce hlásenie č.
Komu: Okresný úrad Partizánske
odbor krízového riadenia
Nám. SNP 151/6
958 01 Partizánske
Dňa, čas:
Vypracoval:

00. 00. 20xx, 00,00 hod

MIMORIADNA UDALOSŤ:
Názov MU
Status udalosti
1. Hlásenie prijaté
občan / starosta obce...
(Od koho, dátum a čas)
2. Druh a rozsah mimoriadnej
udalosti (Čo sa stalo?)
3. Miesto vzniku mimoriadnej
udalosti (Kde sa stalo?) /Objekt lokalita, Obec, Okres, Kraj/
4. Dátum a čas vzniku mimoriadnej
udalosti (Kedy sa stalo?)
5. Dátum a čas vyhlásenia/ odvolania V prípade ak MS nebola vyhlásená, uviesť, že nebola vyhlásená
mimoriadnej situácie
6. Následky na živote, zdraví, majetku
a životnom prostredí
7. Čas začatia, priebeh a čas
skončenia záchranných prác a
okolnosti narušujúce ich priebeh.
Vykonané opatrenia civilnej
ochrany a krízového riadenia
8. Nasadené sily a prostriedky na
odstraňovanie následkov
mimoriadnej udalosti
9. Ďalší postup pri odstraňovaní
následkov mimoriadnej udalosti
10. Požiadavky na poskytnutie pomoci
11. Údaje o meteorologickej a
hydrologickej situácii
12. Doplňujúce údaje
(Kontaktné údaje odosielajúceho
informačného miesta)
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Príloha č. 8
tabuľka č. 1 prílohy č. 2 vyhl. č. 252/2010 Z. z.
Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity
Čiastkové
povodie

Vodný
tok

Povodňový
úsek

Okres

Stupeň
povodňovej
aktivity

Vyhlásený
dňa

hod.

Odvolaný
kým

dňa

hod.

Poznámka: Údaje sa do tabuľky zapisujú chronologicky podľa času vyhlásenia stupňa povodňovej aktivity; keď sa zmení
vyhlásený stupeň povodňovej aktivity, údaj sa zapíše do nasledujúceho riadku pod prvé vyhlásenie stupňa
povodňovej aktivity alebo do riadku pod záznamom o predchádzajúcej zmene vyhlásenia stupňa povodňovej
aktivity
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Príloha č. 9
tabuľka č. 3 prílohy č. 2 vyhl. č. 252/2010 Z. z.

Prehľad pracovných síl počas povodne na území obce ............................
dňa ................... so stavom k ............. hod.

Pracovné sily

Počet osôb

Fyzické osoby
Zamestnanci orgánov ochrany pred povodňami
Členovia povodňových komisií
Členovia krízových štábov
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru
Príslušníci ostatných hasičských jednotiek
Príslušníci Policajného zboru
Príslušníci ostatných zložiek integrovaného záchranného systému
Príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky
Zamestnanci iných subjektov vykonávajúcich povodňové záchranné práce
Iné pracovné sily
Spolu
Poznámka:

a) v priebežnej správe sa uvádza dátum a čas podľa § 1 ods. 7
b) v súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej alebo III. stupňa povodňovej
aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity
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Príloha č. 10
tabuľka č. 4 prílohy č. 2 vyhl. č. 252/2010 Z. z.

Stroje a zariadenia použité na vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňou
na území obce ............................
dňa ................... so stavom k ............. hod.
Druhy strojov a zariadení

Počet

Poznámka: a) v priebežnej správe sa uvádza dátum a čas podľa § 1 ods. 7
b) v súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej
aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity
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Príloha č. 11
Tabuľka č. 5 prílohy č. 2 vyhl. č. 252/2010 Z .z.

Materiál použitý pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňou
na území obce ............................
dňa ................... so stavom k ............. hod.
Druh materiálu

Merná jednotka

Množstvo

Poznámka: a) v priebežnej správe sa uvádza dátum a čas podľa § 1 ods. 7
b) v súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej
aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity
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Príloha č. 12
Tabuľka č. 6 prílohy č. 2 vyhl. č. 252/2010 Z. z.

Povodňou postihnutá obec ............................
dňa ................... so stavom k ............. hod.
Obec
Intravilán

Rozsah zaplaveného územia /ha/
Poľnohospodárska
Lesná pôda
pôda

Spolu

Poznámka: a) v priebežnej správe sa uvádza dátum a čas podľa § 1 ods. 7
b) v súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej
aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity
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Príloha č. 13
Tabuľka č. 7 prílohy č. 2 vyhl. č. 252/2010 Z. z.

Následky spôsobené povodňou na území obce ............................
dňa ................... so stavom k ............. hod.
Následky spôsobené povodňou
Postihnutí obyvatelia
z toho

Zaplavené bytové budovy
z toho

Zaplavené nebytové budovy
z toho

Poškodené inžinierske stavby
z toho

Počet
alebo dĺžka
celkom
osoby bez prístrešia

celkom
deti

evakuované osoby
zachránené osoby
zranené osoby
usmrtené osoby
nezvestné osoby
celkom
bytové domy
rodinné domy
ostatné budovy na bývanie
celkom
priemyselné budovy a sklady, nádrže a silá
poľnohospodárske budovy a sklady, stajne a maštale
kultúrne pamiatky, ktoré nie sú bytovými budovami
nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia
ostatné nebytové budovy
celkom
železničné, lanové a iné dráhy
diaľnice a rýchlostné komunikácie /m/
cesty I. triedy /m/
cesty II. triedy /m/ a cesty III. triedy /m/
miestne a účelové komunikácie /m/
lesná dopravná sieť /m/
chodníky /m/
mosty
diaľkové ropovody a plynovody
miestne rozvody plynu
diaľkové a miestne rozvody vody
diaľkové a miestne rozvody pary
vodné zdroje a úpravne vody
kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
diaľkové a miestne rozvody elektriny
lesné sklady
ostatné inžinierske stavby

Evakuované hospodárske zvieratá
Evakuovaná hydina a drobné zvieratá
Uhynuté hospodárske zvieratá
Uhynutá hydina a drobné zvieratá
Hmotnosť evakuovaného materiálu /t/
Zaplavené dopravné prostriedky
Odplavené drevo
Poznámka: a) v priebežnej správe sa uvádza dátum a čas podľa § 1 ods. 7
b) v súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej
aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity
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Mimoriadna situácia - povodne
Vyhlasuje sa:
na návrh orgánu ochrany pred povodňami (OÚ, OÚ v sídle kraja, MŽP SR) počas III. stupňa
povodňovej aktivity, ak hrozí bezprostredné ohrozenie životov, zdravia, majetku, kultúrneho
dedičstva alebo životného prostredia.

Oznámiť:
•
•
•
•
•
•

•

Okresnému úradu Partizánske
tel.: 038/766 35 14, (038/749 26 38, 038/749 09 88), 0918 861 750, (0910 999 247),
e-mail: igor.daubner@minv.sk, (monika.stetiarova@minv.sk; ludovit.fabry@minv.sk;
hana.valasekova@minv.sk; lubica.glajsova@minv.sk)
KS IZS Trenčín
tel.: 112, 032/741 14 52, e-mail 112@tn.vs.sk,
OR HaZZ v Partizánskom
tel: 112, 150, (038/749 22 22),
Správcovi vodného toku:
- SVP š.p. Piešťany, Správa povodia hornej Nitry, OZ Topoľčany,
Ing. Marián Jursa - tel.: 038/532 15 68, 0905 640 246, e-mail: marian.jursa@svp.sk,
Ing. Marek Benko – tel.: 038/532 12 50, 0905 640 248, e-mail: marek.benko@svp.sk,
- Hydromeliorácie š.p. Bratislava, pracovisko Nitra,
Ing. Róbert Lenárt – tel.: 037/653 43 51, 0911 997 982, e-mail: nitra@hmsp.sk,
ústavu SHMU, tel.: 0918 137 596, e-mail hips@shmu.sk.

Vzor:
Vyhlásenie mimoriadnej situácie - príloha č. 14,
Odvolanie mimoriadnej situácie - príloha č. 15.

Zasielanie správ:
Nepravidelné informácie:
Elektronickou poštou, faxom alebo osobne
Komu:
Okresný úrad Partizánske igor.daubner@minv.sk; (ludovit.fabry@minv.sk)
Čas:
Ihneď.
Pravidelné informácie:
Elektronickou poštou alebo faxom
Komu:
Okresný úrad Partizánske igor.daubner@minv.sk; (ludovit.fabry@minv.sk)
Čas:
Obec – hlásenia a priebežné správy denne - do 7,00 hod. so stavom k 6,00 hod.,
- do 19,00 hod. so stavom k 18,00 hod.
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Vzor:
Informácia o stave a priebehu záchranných prác - príloha č. 6.
Obsah správ (pravidelných a nepravidelných):
-

dátum a čas vzniku mimoriadnej situácie,
miesto vzniku mimoriadnej situácie,
druh a rozsah mimoriadnej situácie,
dátum a čas vyhlásenia alebo odvolania mimoriadnej situácie,
územie, na ktorom bola vyhlásená alebo odvolaná mimoriadna situácia,
varovanie obyvateľstva,
následky na zdraví osôb, na majetku, na životnom prostredí a straty na životoch,
čas začatia, priebeh a čas skončenia záchranných prác a okolnosti narušujúce ich priebeh,
nasadené sily a prostriedky na odstraňovanie následkov mimoriadnej situácie,
vykonané opatrenia a ďalší postup pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie,
údaje o meteorologickej a hydrologickej situácii,
doplňujúce údaje.
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Príloha č. 14

Obec ....................................................

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

Na základe hrozby bezprostredného ohrozenia životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a
životného prostredia na návrh orgánu ochrany pred povodňami obec ........................ v zmysle § 26
ods. 5 písm. a) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a § 15
ods. 1 písm. j) zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov

vyhlasuje mimoriadnu situáciu
pre územie obce ......................
dňa ........................

k ........... hod.

meno a priezvisko
starosta obce

Na vedomie:
1. Okresný úrad Partizánske,
2. Okresný úrad Trenčín – KS IZS (112),
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Partizánskom,
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia hornej Nitry, OZ Topoľčany,
5. Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave.
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Príloha č. 15

Obec ....................................................

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

Na základe ukončenia hrozby bezprostredného ohrozenia životov, zdravia, majetku, kultúrneho
dedičstva a životného prostredia obec ........................................ v zmysle § 26 ods. 5 písm. a) zákona
č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 1 písm. j) zákona
NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

odvoláva mimoriadnu situáciu
pre územie obce ......................
dňom ........................

k ........... hod.

meno a priezvisko
starosta obce

Na vedomie:
1. Okresný úrad Partizánske,
2. Okresný úrad Trenčín – KS IZS (112),
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Partizánskom,
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia hornej Nitry, OZ Topoľčany,
5. Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave.
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Vyhodnocovanie výdavkov
na záchranné práce pri povodniach
Pri uplatňovaní finančných náhrad výdavkov v súvislosti s povodňovými záchrannými prácami
pri povodniach je potrebné postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2010 Z. z.
o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 159/2014 Z. z. ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce,
povodňové záchranné práce a povodňových škôd (ďalej len „vyhláška č. 159/2014 Z. z.“) pričom je
dôležité najmä:
 výdavky na povodňové zabezpečovacie práce a povodňové škody rieši okresný úrad, odbor
starostlivosti o životné prostredie,
 povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. stupňa povodňovej
aktivity a sú ukončené do času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity,
 povodňové záchranné práce riadi obec, v prípade veľkého rozsahu a potreby okresný úrad
alebo okresný úrad v sídle kraja. 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, okresný úrad alebo okresný úrad
v sídle kraja,
 povodňovými záchrannými prácami sú (podľa § 18 zákona č. 7/2010 Z. z.):
 práce, ktoré sa vykonávajú na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a
životného prostredia v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni na
povodňou ohrozených územiach a na povodňou zaplavených územiach,
 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,
 opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa osobitného predpisu,
 dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov, 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,
 zabezpečenie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia,
 iné práce na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného
prostredia vykonávané na príkaz obce, orgánu ochrany pred povodňami počas III. stupňa
povodňovej aktivity alebo na príkaz okresného úradu, okresného úradu v sídle kraja alebo
obce podľa osobitného predpisu počas mimoriadnej situácie vrátane činnosti krízového
štábu.
 výdavky na povodňové záchranné práce právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov,
ktorí ich vykonávali podľa povodňového plánu záchranných prác alebo na príkaz obce,
overuje obec,
 overené výdavky na povodňové zabezpečovacie práce, výdavky na povodňové záchranné
práce podľa § 2 až 5, nárokov na peňažné náhrady podľa § 6 a povodňových škôd podľa § 7
vyhlášky č. 159/2014 Z. z. sa predkladajú v tabuľkových formách, ktorých vzory sú uvedené
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na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
(http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/voda/ochrana-pred-povodnami/vzory-tabuliek/)
a sumarizuje ich obec (platné k 01. 08. 2014 sú to vzory pre obce uvedené v prílohe č. 16 –
tabuľka č. 1 až 13). K overeným výdavkom právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov obec doplní vlastné výdavky vynaložené na vykonávanie povodňových
záchranných prác a výdavky na činnosť obecnej povodňovej komisie alebo krízového štábu
obce a predkladá ich okresnému úradu do 10 pracovných dní od odvolania II. stupňa
povodňovej aktivity,
 na základe overenia týchto výdavkov príslušnými orgánmi spracuje Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky v spolupráci s ostatnými rezortmi správu do vlády Slovenskej
republiky. Po uvoľnení finančných prostriedkov sú tieto distribuované na obce.
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Príloha č. 16
Tabuľka 1
Výdavky na povodňové záchranné práce
v (názov obce) počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa povodňovej aktivity)
Názov a adresa subjektu
1.
2.
...
N.
Výdavky právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov spolu
Obec
Položka
610
620
630
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia spolu
Vlastné výdavky obce
Obec spolu

Výdavky (eur)

640

600

710

720

700

600+700

Tabuľka 2
Žiadosti o peňažné náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva
v (názov obce) počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa povodňovej aktivity)
Dátum
predloženia
žiadosti

Názov a adresa subjektu

Dôvod uplatnenia nároku

Výška
uplatnenej
náhrady

Priznaná
výška
náhrady

Dátum
rozhodnutia

Peňažné náhrady spolu
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Tabuľka 3
Žiadosti o peňažné náhrady za splnenú osobnú pomoc
v (názov obce) počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa povodňovej aktivity)
Dátum
predloženia
žiadosti

Meno a adresa osoby

Druh osobnej pomoci

Výška
uplatnenej
náhrady

Priznaná
výška
náhrady

Dátum
rozhodnutia

Peňažné náhrady spolu
Tabuľka 4
Žiadosti o peňažné náhrady za škodu na majetku v priamej súvislosti s vykonávaním povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác
v (názov obce) počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa povodňovej aktivity)
Dátum
predloženia
žiadosti

Názov a adresa subjektu

Dôvod uplatnenia nároku

Výška
uplatnenej
náhrady

Priznaná
výška
náhrady

Dátum
rozhodnutia

Peňažné náhrady spolu
Tabuľka 5
Žiadosti o peňažné náhrady za poskytnutý vecný prostriedok
v (názov obce) počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa povodňovej aktivity)
Dátum
predloženia
žiadosti

Názov a adresa subjektu

Dôvod uplatnenia nároku

Výška
uplatnenej
náhrady

Priznaná
výška
náhrady

Dátum
rozhodnutia

Peňažné náhrady spolu
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Tabuľka 6
Prehľad peňažných náhrad podľa tabuliek 2 až 5
v (názov obce) počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa povodňovej aktivity)
Výška peňažných náhrad spolu
Právoplatne
Podané
priznané

Druh peňažnej náhrady




za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva spolu (tabuľka 2)
za splnenú osobnú pomoc spolu (tabuľka 3)3
za škodu na majetku v priamej súvislosti s vykonávaním povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných
prác spolu (tabuľka 4)
 za poskytnutý vecný prostriedok spolu (tabuľka 5)
Peňažné náhrady spolu
Tabuľka 7
Evidencia písomných oznámení o vzniku a výške povodňovej škody
v (názov obce) počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa povodňovej aktivity)
Poškodený
Meno alebo názov

Odhadnutá výška povodňovej škody
Adresa

hnuteľný
majetok

stavby

pozemky

Odhadnuté
povodňové
škody
spolu

Spolu
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Tabuľka 8
Prehľad oznámených povodňových škôd na majetku
v (názov obce) počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa povodňovej aktivity)
Odhadnuté výšky povodňových škôd
Vlastník majetku

hnuteľný
majetok

stavby

pozemky

Odhadnuté
povodňové
škody
spolu

Fyzické osoby spolu
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia spolu
Obec
Povodňové škody spolu
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Tabuľka 9
Prehľad pracovných síl na území (názov obce)
počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia II. alebo III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa
povodňovej aktivity)
Pracovné sily
Fyzické osoby
Členovia obecnej povodňovej komisie
Príslušníci obecného hasičského útvaru/obecného hasičského zboru
Zamestnanci obce a organizácií v zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Zamestnanci iných subjektov vykonávajúcich povodňové záchranné práce
Iné pracovné sily
Pracovné sily spolu

Počet osôb

Tabuľka 10
Stroje a zariadenia použité pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňou v (názov obce)
počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia II. alebo III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa
povodňovej aktivity)
Druhy strojov a zariadení

Počet

Tabuľka 11
Materiál použitý pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňou v (názov obce)
počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia II. alebo III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa
povodňovej aktivity)
Druh materiálu

Merná jednotka

Množstvo

Tabuľka 12
Plocha zaplaveného územia v obci (názov obce)
počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia II. alebo III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa
povodňovej aktivity)
Intravilán

Poľnohospodárska pôda

Lesná pôda

Spolu

[ha]
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Tabuľka 13
Následky spôsobené povodňou na území obce (názov obce)
počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia II. alebo III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa
povodňovej aktivity)
Následky spôsobené povodňou
Postihnutí obyvatelia
z toho

celkom
osoby bez prístrešia

celkom
z toho deti

evakuované osoby
zachránené osoby
zranené osoby
usmrtené osoby
nezvestné osoby

Merná
jednotka
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet

Zaplavené bytové budovy
z toho

celkom
bytové domy
rodinné domy
ostatné budovy na bývanie

Zaplavené nebytové budovy
z toho

celkom
priemyselné budovy a sklady, nádrže a silá
poľnohospodárske budovy a sklady, stajne a maštale
kultúrne pamiatky, ktoré nie sú bytovými budovami
nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia
ostatné nebytové budovy

počet
počet
počet
počet
počet
počet

Poškodené inžinierske stavby

železničné, lanové a iné dráhy
diaľnice a rýchlostné komunikácie
cesty I. triedy
cesty II. triedy a III. triedy
miestne a účelové komunikácie
lesné dopravné komunikácie
chodníky
mosty
diaľkové ropovody a plynovody
miestne rozvody plynu
diaľkové a miestne rozvody vody
diaľkové a miestne rozvody pary
vodné zdroje
úpravne vody
kanalizácie
čistiarne odpadových vôd
diaľkové a miestne rozvody elektriny
lesné sklady
ostatné inžinierske stavby

počet
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
počet
[m]
[m]
[m]
[m]
počet
počet
[m]
počet
[m]
počet
počet

Evakuované hospodárske zvieratá
Evakuovaná hydina a drobné zvieratá
Uhynuté hospodárske zvieratá
Uhynutá hydina a drobné zvieratá
Hmotnosť evakuovaného materiálu
Zaplavené dopravné prostriedky
Odplavené drevo

Množstvo

počet
počet
počet
počet
[t]
počet
[m3]
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Dokumentácia k refundácii výdavkov
v súvislosti so záchrannými prácami pri povodniach
/obec/
Dokumentácia k refundácii výdavkov v súvislosti so záchrannými prácami pri povodniach musí
obsahovať tieto dokumenty:
1. Žiadosť o refundáciu výdavkov na povodňové záchranné práce (uviesť prílohy a ich
počet, číslo účtu),
2. Obec predloží správu s názvom „Súhrnná správa o priebehu povodní, ich následkoch
a vykonaných opatreniach“ uvedie obdobie, na ktoré sa súhrnná správa vzťahuje,
vymedzené dňom vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej
aktivity a dňom odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.
- textová časť obsahuje
o opis
 priebehu povodne,
 vykonaných opatrení na ochranu pred povodňami,
 problémov a nedostatkov zistených počas vykonávania opatrení na ochranu pred
povodňami,
o informácie o úrazoch alebo haváriách,
o návrhov opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri ochrane pred povodňami,
ktorých realizácia
- je v kompetencii zhotoviteľa súhrnnej správy,
- vyžaduje spoluprácu orgánov ochrany pred povodňami.
- tabuľková časť (vyplnené tabuľky prílohy č. 2 vyhlášky č. 252/2010 Z. z. príloha č. 17 –
tabuľky č. 1 až 7 a príloha č. 18),
3. overené výdavky obcou na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné
práce a povodňových škôd podľa prílohy č. 16 podľa prác na príkaz obce + výdavky na
činnosť obecnej povodňovej komisie alebo krízového štábu - doložiť podrobným opisom
vypočítanej mzdy + dohody o vykonaní práce, kópie bločkov a výdavkových pokladničných
dokladov opatriť originál pečiatkou s podpisom starostu, kópie faktúr doložiť objednávkou
prác a podpisom starostu so súhlasom o úhradu, výkazy jázd a výkazy práce techniky
s uvedením normovanej spotreby (litre/100 km, litre/Mh a pod.),
4. zápisy zo zasadnutí obecnej povodňovej komisie, resp. krízového štábu s prezenčnými
listinami, príkazy starostu,
5. zápis zo zasadnutia obecnej povodňovej komisie, resp. krízového štábu s prezenčnými
listinami na ktorej sa overili výdavky – v zápise uviesť, že obecná povodňová komisia, resp.
krízový štáb obce sa oboznámili, odsúhlasili a overili predkladané doklady,
6. žiadosti na peňažné náhrady spojené s vykonávaním záchranných prác – podľa
prílohy č. 16 - obmedzenie vlastníckeho práva, osobnú pomoc, škoda na majetku, za
poskytnutý vecný prostriedok – formou rozhodnutí,
7. fotodokumentáciu.

Uvedenú dokumentáciu predložiť okresnému úradu v 2 výtlačkoch
(+ jeden originál bude uložený na obci).
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Termíny odovzdávania vyhodnotených výdavkov a škôd:
Od času odvolania II. stupňa PA:
- do 5 pracovných dní FO (občania) obci,
- do 5 pracovných dní PO a FO - podnikateľ obci,
- do 10 pracovných dní obec okresnému úradu.
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Základné pojmy
Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov
mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov;
počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík
ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej
udalosti.
Mimoriadna situácia
Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných
prostriedkov.
Po vyhlásení mimoriadnej situácie sa vykonávajú tieto úlohy a opatrenia:
a) záchranné práce silami a prostriedkami z celého územia, na ktorom bola vyhlásená mimoriadna
situácia,
b) evakuácia,
c) núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie alebo
d) použitie základných zložiek integrovaného záchranného systému a ostatných zložiek
integrovaného záchranného systému (§ 8 a 9 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom
záchrannom systéme v znení neskorších predpisov).
Príslušný orgán, ktorý vyhlásil mimoriadnu situáciu, je povinný bezodkladne odvolať
mimoriadnu situáciu po vykonaní úloh a opatrení podľa predchádzajúceho odseku.
Mimoriadna situácia sa nevyhlasuje, ak bol vyhlásený výnimočný stav alebo núdzový stav. Ak
bol po vyhlásení mimoriadnej situácie vyhlásený výnimočný stav alebo núdzový stav, postupuje sa
podľa osobitného zákona (Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov).
Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného
zdravia II. stupňa (§ 48 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo teroristický
útok, pričom
a) živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných
energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť
nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo
na majetok,
b) havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu,
v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov,
ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok,
c) katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej
kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie.
Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi,
toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami samostatne alebo v kombinácii môžu spôsobiť
ohrozenie života, zdravia alebo majetku.
Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia
následkov mimoriadnej udalosti.
33

Analýza územia je posúdenie nebezpečenstva pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti s
ohľadom na zdroje ohrozenia. Analýza územia sa vyhotovuje vo forme súboru dokumentov.
Záchranné práce sú činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ako aj na ich
odsun z ohrozených alebo z postihnutých priestorov. Súčasťou záchranných prác sú činnosti na
zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a vytvorenie podmienok na
odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.
Núdzovým ubytovaním je zabezpečenie dočasného bývania osôb ohrozených alebo osôb
postihnutých následkami mimoriadnej udalosti.
Núdzové zásobovanie je zabezpečenie dočasného minimálneho stravovania, minimálnych dávok
pitnej vody a poskytovanie ďalších základných potrieb osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou
v medziach existujúcich podmienok na prežitie, najmä dodávok elektrickej energie, zabezpečenie
tepla a základné zdravotnícke zabezpečenie.
Ukrytím sa rozumie ochrana osôb v ochranných stavbách pred možnými následkami
mimoriadnych udalostí.
Evakuáciou sa rozumie odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z určitého územia.
Protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia sú opatrenia určené na zníženie
alebo na vylúčenie následkov pôsobenia nebezpečných látok.
Informačný systém civilnej ochrany tvorí hlásna služba a informačná služba civilnej ochrany,
pričom
a) hlásna služba zabezpečuje včasné varovanie obyvateľov a vyrozumenie osôb činných pri riešení
následkov mimoriadnej udalosti a obcí o ohrození alebo o vzniku mimoriadnej udalosti,
b) informačná služba zabezpečuje zber, spracovanie, vyhodnocovanie a poskytovanie informácií.
Sebaochranou sa rozumie pomoc vlastnými silami a prostriedkami, ktorá sa zameriava na
ochranu vlastnej osoby a jej najbližšieho okolia a smeruje k zmierneniu alebo k zamedzeniu
pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.
Plán ochrany obyvateľstva je dokument, ktorý obsahuje úlohy, opatrenia a postupy na
zabezpečenie ochrany obyvateľstva pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti.
Jednotkou civilnej ochrany sa rozumie organizovaná skupina osôb, odborne pripravená
a materiálne vybavená na plnenie úloh civilnej ochrany.
Materiálom civilnej ochrany sa rozumejú hnuteľné veci obstarané spravidla z prostriedkov
štátneho rozpočtu a určené na zabezpečovanie hlásnej služby a informačnej služby civilnej ochrany,
úloh plnených jednotkami civilnej ochrany, ako aj prostriedky individuálnej ochrany obyvateľstva.
Osoba prevzatá do starostlivosti je osoba, ktorá sa okrem zamestnancov právnických osôb
alebo zamestnancov fyzických osôb – podnikateľov nachádza s ich vedomím na nehnuteľnostiach,
ktoré užívajú tieto právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikatelia.
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Príloha č. 17
tabuľka č. 1 prílohy č. 2 vyhl. č. 252/2010 Z. z.

Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity

Čiastkové
povodie

Vodný
tok

Povodňový
úsek

Okres

Stupeň
povodňovej
aktivity

Vyhlásený
dňa

hod.

Odvolaný
kým

Dňa

hod.

Poznámka: Údaje sa do tabuľky zapisujú chronologicky podľa času vyhlásenia stupňa povodňovej aktivity; keď sa zmení vyhlásený stupeň povodňovej
aktivity, údaj sa zapíše do nasledujúceho riadku pod prvé vyhlásenie stupňa povodňovej aktivity alebo do riadku pod záznamom
o predchádzajúcej zmene vyhlásenia stupňa povodňovej aktivity
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Tabuľka č. 2 prílohy č. 2 vyhl. č. 252/2010 Z. z.

Vyhlasovanie a odvolávanie mimoriadnej situácie
Mimoriadna situácia
Územie

vyhlásená
dňa

hod.

odvolaná
kým

dňa

hod.

Poznámka: Do súhrnnej správy vtedy, keď bola vyhlásená mimoriadna situácia
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Tabuľka č. 3 prílohy č. 2 vyhl. č.252/2010 Z. z.

Prehľad pracovných síl počas povodne /na záchranné práce/
na území obce ............................ počas ................................
Pracovné sily

Počet osôb

Fyzické osoby
Zamestnanci orgánov ochrany pred povodňami
Členovia povodňových komisií
Členovia krízových štábov
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru
Príslušníci ostatných hasičských jednotiek
Príslušníci Policajného zboru
Príslušníci ostatných zložiek integrovaného záchranného systému
Príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky
Zamestnanci iných subjektov vykonávajúcich povodňové záchranné a zabezpečovacie
práce
Iné pracovné sily
Spolu
Poznámka: V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej alebo III. stupňa povodňovej aktivity
a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity
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Tabuľka č. 4 prílohy č. 2 vyhl. č. 252/2010 Z. z.

Stroje a zariadenia použité pri vykonávaní opatrení
na ochranu pred povodňou /záchranné práce/
na území obce ............................ počas ...................................
Druhy strojov a zariadení

Poznámka:

Počet

V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej alebo III. stupňa povodňovej aktivity
a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity
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Tabuľka č. 5 prílohy č. 2 vyhl. č. 252/2010 Z. z.

Materiál použitý pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňou
/ záchranné práce/
na území obce ............................ počas .......................
Druh materiálu

Merná jednotka

Množstvo

Poznámka: V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej alebo III. stupňa povodňovej aktivity
a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity
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Tabuľka č. 6 prílohy č. 2 vyhl. č. 252/2010 Z. z.

Povodňou postihnutá obec ............................ počas.................................
Obec
Intravilán

Poznámka:

Rozsah zaplaveného územia /ha/
Poľnohospodárska
Lesná pôda
pôda

Spolu

V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej alebo III. stupňa povodňovej aktivity
a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity
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Tabuľka č. 7 prílohy č. 2 vyhl. č. 252/2010 Z. z.

Následky spôsobené povodňou na území obce ............................
počas.............................
Následky spôsobené povodňou
Postihnutí obyvatelia
z toho

Zaplavené bytové budovy
z toho

Zaplavené nebytové budovy
z toho

Poškodené inžinierske stavby
z toho

Počet
Alebo dĺžka
celkom
osoby bez prístrešia

celkom
deti

evakuované osoby
zachránené osoby
zranené osoby
usmrtené osoby
nezvestné osoby
celkom
bytové domy
rodinné domy
ostatné budovy na bývanie
celkom
priemyselné budovy a sklady, nádrže a silá
poľnohospodárske budovy a sklady, stajne a maštale
kultúrne pamiatky, ktoré nie sú bytovými budovami
nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia
ostatné nebytové budovy
celkom
železničné, lanové a iné dráhy
diaľnice a rýchlostné komunikácie /m/
cesty I. triedy /m/
cesty II. triedy /m/ a cesty III. triedy /m/
miestne a účelové komunikácie /m/
lesná dopravná sieť /m/
chodníky /m/
mosty
diaľkové ropovody a plynovody
miestne rozvody plynu
diaľkové a miestne rozvody vody
diaľkové a miestne rozvody pary
vodné zdroje a úpravne vody
kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
diaľkové a miestne rozvody elektriny
lesné sklady
ostatné inžinierske stavby

Evakuované hospodárske zvieratá
Evakuovaná hydina a drobné zvieratá
Uhynuté hospodárske zvieratá
Uhynutá hydina a drobné zvieratá
Hmotnosť evakuovaného materiálu /t/
Zaplavené dopravné prostriedky
Odplavené drevo
Poznámka: V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej alebo III. stupňa povodňovej aktivity
a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity
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Príloha č. 18

Oznámenie o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody
na území obce ........................................... počas povodne od ................ do .......................
Poškodený:
Titul, meno, priezvisko: ............................................................................................................
Adresa:
............................................................................................................
Právny vzťah k poškodenému majetku: ....................................................................................
Odhadnutá výška povodňovej škody (OVPŠ) spolu: .............................................................. €
Škoda na:
a) 1. hnuteľnej veci (HV)
OVPŠ : ............................... €
druh veci: ...............................................................
rozsah jej poškodenia: ....................................................................................................
miesto, kde sa HV nachádzala v čase poškodenia povodňou: .......................................
2. HV ako bytové zariadenie alebo ako súčasť stavby

OVPŠ : .............................. €

druh veci: ...............................................................
rozsah jej poškodenia: ....................................................................................................
OVPŠ : .............................. €

b) stavbe
pridelené súpisné číslo stavby: ...............................

opis poškodenia: ............................................................................................................
dátum vydania kolaudačného rozhodnutia: ...................................................................
alebo
dátum vydania stavebného povolenia: ..........................................................................
alebo
dátum ohlásenia stavebného úradu: ..............................................................................
c) pozemku

OVPŠ : ............................... €

druh pozemku: .................................................................. (§ 9 zákona NR SR č. 162/1995)
(orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty, lesné pozemky, vodné plochy, zastavané plochy

a nádvoria,

ostatné plochy)

spôsob poškodenia pozemku: .......................................................................................
výmera poškodenej časti pozemku: ..............................................................................
V....................................... dňa ............................
Podpis: ..............................................
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Vyžadovanie síl a prostriedkov útvarov ozbrojených síl Slovenskej
republiky okresným úradom pri odstraňovaní následkov výnimočného
stavu alebo núdzového stavu a na riešenie mimoriadnych udalostí
– usmernenie
Na základe žiadosti štátnych orgánov, obcí alebo vyšších územných celkov môže veliteľ útvaru
v rozsahu svojej pôsobnosti rozhodnúť o okamžitom použití vojakov ozbrojených síl a nevyhnutnej
logistickej podpory na riešenie mimoriadnych udalostí.
V prípade vyžiadania vojakov ozbrojených síl na riešenie mimoriadnej udalosti môže okresný
úrad v súlade s vyššie uvedeným nariadením žiadať od veliteľov útvarov ozbrojených síl o poskytnutie vojakov a nevyhnutnú logistickú podporu, ktorá je potrebná na riešenie mimoriadnej udalosti vo
svojom územnom obvode. Túto požiadavku môže realizovať na zasadaní krízového štábu okresného
úradu, na ktorom sa zhodnotí situácia a vyhodnotia možnosti subjektov, ktoré má krízový štáb k
dispozícii na jej riešenie a keď už nepostačujú ich sily a prostriedky na zvládnutie situácie, môže
prednosta okresného úradu písomne požiadať (faxom, listom, elektronicky) príslušného veliteľa
útvaru na teritóriu o poskytnutie vojakov ozbrojených síl a nevyhnutnú logistickú podporu, ktorá je
potrebná na riešenie mimoriadnej udalosti.

NARIADENIE
MINISTRA OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
29. januára 2012
o určení rozsahu pôsobnosti veliteľa pri rozhodovaní
o okamžitom použití vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky
a o nevyhnutnej logistickej podpore
potrebnej na riešenie mimoriadnej udalosti
O okamžitom použití vojakov a o nevyhnutnej logistickej podpore potrebnej na riešenie
mimoriadnej udalosti môže na základe žiadosti štátnych orgánov, obci alebo vyšších územných
celkov rozhodnúť veliteľ v rozsahu, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 k tomuto nariadeniu.
O okamžitom použití vojakov a o nevyhnutnej logistickej podpore potrebnej na riešenie
mimoriadnej udalosti v rozsahu pôsobnosti podriadených veliteľov môže rozhodnúť
a) vo zväzku príslušný veliteľ zväzku,
b) v pozemných silách veliteľ pozemných síl,
c) vo vzdušných silách veliteľ vzdušných síl,
d) v silách výcviku a podpory veliteľ síl výcviku a podpory,
e) v ozbrojených silách Slovenskej republiky náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl
Slovenskej republiky.
O okamžitom použití vojakov a o nevyhnutnej logistickej podpore potrebnej na riešenie
mimoriadnej udalosti v rozsahu pôsobnosti veliteľov útvarov Vojenskej polície môže rozhodnúť aj
riaditeľ Vojenskej polície.
Pri riešení krízových situácií napr. dodávky pitnej a úžitkovej vody, zapožičiavaní mechanizmov
na odpratávanie snehu a podobne je potrebné zaslať požiadavku na stálu službu centrálneho
monitorovacieho a riadiaceho strediska sekcie integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Stála služba sekcie bude následne požiadavky operatívne rieši.
V prípade vyžadovania spolupráce Ozbrojených síl Slovenskej republiky je potrebné v každom
prípade informovať stálu službu sekcie.
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Jednorazová finančná výpomoc
Jednorazovú finančnú výpomoc možno poskytnúť fyzickej osobe, ak v dôsledku mimoriadnej
udalosti došlo k poškodeniu alebo zničeniu rodinného domu, bytu alebo iného obydlia vrátane jeho
zariadenia, ktoré užívala v čase vzniku mimoriadnej udalosti.
Výpomoc možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti. Prílohou žiadosti je výpis z listu
vlastníctva, kópia listu vlastníctva, kópia nájomnej zmluvy alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje
užívacie právo k obydliu. Žiadosť spolu s prílohou sa predkladá obci, na ktorej území sa obydlie
nachádza, do 30 dní od odvolania mimoriadnej situácie.
Obec na základe žiadosti posúdi v súčinnosti s okresným úradom rozsah poškodenia obydlia,
úradom práce, sociálnych vecí a rodiny sociálnu situáciu žiadateľa.
Sociálna situácia žiadateľa sa posudzuje podľa toho, či žiadateľ je
a)
b)
c)
d)

v hmotnej núdzi a poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi,
osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
osamelý rodič, ktorý sa stará o nezaopatrené dieťa,
osoba, ktorá dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok.
Obec predloží zoznam žiadostí okresnému úradu. Zoznam obsahuje najmä

a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadateľa,
b) popis rozsahu poškodenia obydlia,
c) popis sociálnej situácie žiadateľa.
Okresný úrad vypracuje zoznam žiadostí, ktoré predložili obce v jeho územnom obvode, ktorý
predloží so svojím stanoviskom ministerstvu vnútra. Ministerstvo vnútra vypracuje návrh na
poskytnutie výpomoci, ktorý predloží na schválenie vláde.
Na poskytnutie výpomoci nie je právny nárok.
Výpomoc je nenávratná a poskytuje sa zo štátneho rozpočtu.
Výpomoc vypláca obec.
Obec zverejní na úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho má zriadené, na účel informovania
verejnosti zoznam osôb, ktorým bola poskytnutá výpomoc.
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