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ÚVOD
Účinná ochrana ľudských a materiálnych hodnôt pred hroziacim nebezpečenstvom povodní vyžaduje náležitú a koordinovanú prípravu pred
týmto nebezpečenstvom. Táto sa musí viesť ako cieľavedomý trvalý systém, založený na odbornej, technickej, hlavne však pohotovej
akcieschopnej pripravenosti. Ochrana pred povodňami sú činnosti, ktoré sú zamerané na zníženie povodňového rizika na povodňami
ohrozovanom území, na predchádzanie záplavám spôsobovanými povodňami a na zmierňovanie nepriaznivých následkov povodní na ľudské
zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a na hospodársku činnosť.

I. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác
Záchranné práce sú činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ako aj ich odsun z ohrozených alebo postihnutých
priestorov. Súčasťou záchranných prác sú činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a vytvorenie podmienok
na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti. (§ 3 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. v zn. n. p.)
Pri vzniku povodňového ohrozenia starosta obce zvolá Krízový štáb obce, ktorý organizuje a riadi povodňové ZP . Krízový štáb
spolupracuje vo veciach ochrany pred povodňami s Okresnou povodňovou komisiou a Krízovým štábom Okresného úradu Nové Zámky, OR
HaZZ Nové Zámky, so správcom vodohospodársky významných vodných tokov a so správcami drobných vodných tokov v katastrálnom území
obce Rúbaň.
Obecné zastupiteľstvo obce Rúbaň podľa §6 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona
č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a podľa Vyhlášky MŽP SR č.261/2010 Z.z., ktoru sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových
plánov a postupu ich schvaľovania a všeobecne záväzných právnych nariadení na úseku ochrany pred povodňami vydáva tento

Povodňový plán záchranných prác obce Rúbaň
1. Obec riadi a zabezpečuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami, spolupracuje vo veciach ochrany pred povodňami
s Okresným úradom, odborom starostlivosti o životné prostredie s Okresným úradom Nové Zámky, s OR HaZZ a so správcami vodných tokov
v katastrálnom území obce.
2. Obec vo svojom územnom Okrese vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami v zmysle §26 zákona.
3. Povodňový plán obce ustanovuje :

- plánovanie, organizáciu a riadenie ochrany pred povodňami,
- povinnosti a práva právnických a fyzických osôb- podnikateľov a fyzických osôb pri ochrane pred povodňami,
- zodpovednosť za porušenie povinnosti uložených zákonom o ochrane pred povodňami.
4. Povodňový plán záchranných prác sa vypracúva v nadväznosti na povodňový plán zabezpečovacích prác. Súčasťou povodňového
plánu záchranných prác obce sú povodňové plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov, ktorých stavby, objekty
alebo zariadenia na území obce môžu byť postihnuté povodňou a sú vypracúvané na základe všeobecne záväzného nariadenia obce a ktoré sa
predkladajú obci každoročne do 31. júla. Obec každoročne do 31.augusta vypracúva a podľa potreby preskúmava a aktualizuje povodňový plán
obce a predkladá Okresnému úradu.
5. Obec poskytuje správcovi vodohospodársky významných vodných tokov informácie z územnoplánovacej dokumentácie, ktoré môžu
prispieť k vypracovaniu, aktualizácii predbežného hodnotenia povodňového rizika, zabezpečuje vyznačenie všetkých záplavových čiar
zobrazených na mapách povodňového ohrozenia do územného plánu obce a spolupracuje najmä pri navrhovaní preventívnych opatrení na
ochranu pred povodňami v katastrálnom území obce, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov, podporujú prirodzenú
akumuláciu vody v lokalitách na to vhodných, chránia územie obce pred zaplavením povrchovým odtokom alebo vnútornými vodami.
6. Povodňové záchranné práce sa vykonávajú na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia v čase
nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodní na povodňovou ohrozených územiach a na povodňou zaplavených územiach. Definícia
povodňových záchranných prác, ich riadenie a spôsob vykonávania sú uvedené v §18 zákona.
7. Orgánmi ochrany pred povodňami sú: ministerstvo, krajské úrady ŽP, Okresné úrady starostlivosti o ŽP, ktoré zriaďujú povodňové
komisie ako svoj poradný a výkonný orgán. Obecnú povodňovú komisiu zriaďuje obec. Predsedom obecnej povodňovej komisie je starosta obce,
ktorý vymenúva jej členov zodpovedajúcich za výkon záchranných prác na území obce Rúbaň.
8. Povodňové orgány medzi sebou navzájom spolupracujú za účelom komplexného zabezpečenia opatrení pri ochrane pred povodňami.
9. Obec ako povodňový orgán vo svojom územnom Okrese zabezpečuje pracovné sily a vecné prostriedky pre prípad povodne.
Zodpovedá za náležité vybavenie obecného hasičského zboru a to najmä vecnými a technickými prostriedkami ako aj výstrojom a výzbrojou.
Vyhotovuje súpis týchto prostriedkov a zabezpečuje ich správne uskladnenie a udržiavanie.

II. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami

1.,2.Obecná povodňová komisia je totožná s Krízovým štábom obce
Číslo telefónu
Funkcia

Predseda
Podpredseda

Meno a priezvisko

Spôsob zvozu

Pracovisko

byt

Ing. Štěpánka Zacharová

035/6499101

0905/417737

Rúbaň 399, 941 36

starosta@obecruban.sk

Ing.Tamašek Zoltán

0905 459286

0905 459286

Rúbaň 23, 941 36

bioservis@biotomal.sk

0915 703808

0915 703808

Rúbaň 126, 941 36

0905/939732

0905/939732

Rúbaň 159, 941 36

anetavasova@azet.sk

0907/739035

0907/739035

Rúbaň 434 , 941 36

pocskriszti@gmail.com

0905/706408

0905/706408

Rúbaň 405, 941 36

esekzoltan@zoznam.sk

0905/795162

0905/795162

Rúbaň 368, 941 36

obecruban@ba.telecom.sk

Tajomník

Petrík Imrich

člen

Aneta Vašová

člen

PaedDr.Krisztína Pócsová

člen

Zoltán Ešek

Pracovník CO

Adresa bydliska

Erika Csölleová

Petrikimre64@gmail.com

Sídlo povodňovej komisie obce je v budove Obecného úradu na čísle tel. 035/6499003 a to po dobu vyhlásenia stavu pohotovosti a ohrozenia.
Zvolanie členov povodňovej komisie obce bude vykonané telefonicky cestou, pracovníčky OcÚ. Zvoz bude zabezpečený motorovými vozidlami
určenými OcÚ .

3.Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie
Číslo

Číslo

priezvisko

Meno

telefónu na

mobilu

titul

pracovisko

Peter Kosztolányi, Ing.

Funkcia

vedúci
odboru

Pracovisko

Okresný úrad Nové Zámky,

035/6913118

0918/520055

Fax

E-mail

035/6413148 Peter.Kosztolanyi@minv.sk

odbor starostlivosti o ŽP
Eva Prítyiová, Ing.

zamest.

Okresný úrad Nové Zámky,

035/6913116

035/6413148 Eva.Prityiova@minv.sk

4.Zloženie Krízového štábu Okresného úradu Nové Zámky (Plán spojenia)
p. Hodnosť, titul
č. meno, priezvisko

Funkcia na pracovisku, Funkcia v KŠ
adresa

mobil

pracovisko

E-mail, fax

1. Ing. Ladislav Hamran prednosta OÚ
Podzámska č. 25
Nové Zámky
2. Ing. Igor
vedúci odboru KR OÚ
Jankovský
Nové Zámky

predseda

0903 418 231

035/6913101

podpredseda

0903 241961

035/6913105

3. Ing. Richard Héger

vedúci
sekretariátu
člen

0903 436629

035/6913132
035/6423146
035/6913118

richard.heger@minv.sk

člen

0905 562055
0903 144106

0961333100

daniel.zahorak@minv.sk

4. Ing. Peter
KOSZTOLÁNYI
5. plk. Mgr. Daniel
Zahorák

odborný radca odboru
KR OÚ NZ
vedúci odboru
starostl.o životné
prostredie OÚ NZ
riaditeľ OR PZ
v Nových Zámkoch
Baldigarovcov 7

0918 520055

prednosta.nz@minv.sk
Ladislav.Hamran@minv.sk
fax: 035/6913148
Igor.Jankovsky@minv.sk

Peter.Kosztolanyi@minv.sk

fax: 0961/333109

6. Pplk.Mgr. Jaroslav
Sekereš

7.

Mgr. Silvester
Matej

8.

MUDr. Juraj
Benko

9. MVDr. Milan
Dudáš

riaditeľ OR HaZZ
v N. Zámkoch
vymenovaný na
zastupovanie
nadriadeného v čase
neobsadenia funkcie
nadriadeného
Komárňanská cesta 15
zástupca zdravot. za
Fakultnú NsP NZ
Slovenská 11
zástupca za Regionál.
Úrad verej.zdravot.so
sídlom v NZ,
Slovenská 13
Riaditeľ
Regionálnej
veterin.a
potravin.
správy, Komjatická 65
N.Zámky

p.
č.

Hodnosť, titul
meno, priezvisko

Funkcia na
pracovisku, adresa

10.

Mgr. Karol
Barus

zamestnanec
ÚPSVaR
F.Kapisztóryho 1
Nové Zámky

11.

Ing. Valentín
Gál

12.

Ing. František
Nagy

člen

0915496295

037/6416353

sekretariat.nz@minv.sk
jaroslav.sekereš@minv.sk

člen

0905 847477

035/6428655

silvester.matej@nspnz.sk

člen

0903 464532

035/6400997
035/6912194

nz.benko@uvzsr.sk
ruvznz@uvzsr.sk

člen

0917 249166

035/6428309,
311

milan.dudas@svps.sk
Riaditel.NZ@svps.sk
HygienaPotravin.NZ@svps.sk
fax: 035/6428310

Funkcia v KŠ
člen

vedúci strediska NZ
člen
Regionál. správy
a údržby ciest NR a.s.
vedúci a riaditeľ OZ člen
Zsl. vodár. spoloč.
a.s.odštep. závod NZ,
Ľanová 17

Smerové číslo, telefón
mobil

pracovisko

0915 761652

035/2440110

karol.barus@upsvr.gov.sk

E-mail, fax

ústr.2440999
riad.2440100

fax: 035/2440109

0910 910488

035/6426042

valentin.gal@rsucnz.sk

0902 957 890

035/7922300

frantisek.nagy@zsvs.sk

13.

14.

Oto
Vereš
Nadriadený:
Ing. Jozef Mrkvica
vedúci správy
energet.zariadení
Ing. Jana Kečkéšová

špecialista správy
energetic. zariadení
Zsl. distribučná, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava

člen

0907 718334

0905 718411

vedúca jednotky
členka
podpory Nové Zámky
Baldigarovcov 7

0902 931 590

035/6453568

037/7763251
0961335500

oto.veres@zsdis.sk
jozef.mrkvica@zsdis.sk
Oboznamovať Ing. Mrkvicu
s mimoriadnymi udalosťami
v NZ
Jana.Keckesova@minv.sk

5. Okresná povodňová komisia v Nových Zámkoch
Meno

Funkcia

priezvisko

v OPK

Pracovisko

titul
Ladislav Hamran, Ing.

Číslo

Číslo

telefónu na

mobilu

Fax

E-mail

pracovisko
preds.

Okresný úrad

035/6913101

0903/418231 035/6913148

prednosta.nz@minv.sk

035/6913118

0918/520055

Peter.Kosztolanyi@minv.sk

Nové Zámky
Peter Kosztolányi, Ing

člen

Okresný úrad
Nové Zámky

Eva Prítyiová, Ing.

tajom.

Okresný úrad

035/6913116

Eva.Prityiova@minv.sk

Nové Zámky
Igor Jankovský, Ing.

člen

Okresný úrad

Pplk.Mgr. Jaroslav
Sekereš

riaditeľ OR HaZZ
člen
v N. Zámkoch
vymenovaný na
zastupovanie nadriadeného
v čase neobsadenia funkcie

035/6913105

0903/241961 035/6423151

Igor.Jankovsky@minv.sk

037/6416351

0915496295 037/6416353

sekretariat.nz@minv.sk
jaroslav.sekereš@minv.sk

Nové Zámky

nadriadeného
Komárňanská cesta 15
plk.Daniel
Zahorák,Mgr.

člen

Martina Dikanová,Mgr.

člen

Okr. riad.
Policajného
zboru Nové
Zámky
Reg. úrad verej.
zdravot.

Kristián Slatárovič, Ing.

Gejza Makács

0961/333100

0905/562055 0961/333109

daniel.zahorak@minv.sk

035/6912440

0905/345892 035/6400996

nz.dikanova@uvzsr.sk

člen

Nové Zámky
SVP Správa pov.
dolnej

035/6400054

0905/400039 035/6400054

uknz.svp@gmail.com

člen

Nitry
SVP Správa
pov.dolného

031/7702200

0903/400726 031/7702928

sala@svp.sk

036/6357677

0903/965814

Jarmila.michalkova@svp.sk

Jarmila Michalková, Ing. člen

Miroslava
Marosiová,Mgr.

Valentín Gál, Ing.

Veronika Molnárová,
Ing.

člen

člen

člen

Váhu
SVP š.p., OZ BB,
Správa povodia
dolného Hrona a
dolného Ipľa
SVP Správa
vnútorných vôd
Komárno
Reg. správa a
údržba ciest
Nitra,a.s.,
stredisko NZ
Hydromeliorácie,
š.p.,

levice@svp.sk
035/7923148

0911/106463

Miroslava.marosiova@svp.sk

035/6426042

0910/910488

valentin.gal@gmail.com
valentin.gal@rsucnz.sk

035/7741009

0948/714343

molnarova@hmsp.sk

6.Technický štáb okresnej povodňovej komisie
Meno

Funkcia

priezvisko

v OPK

Pracovisko

titul

Číslo

Číslo

telefónu na

mobilu

Fax

E-mail

pracovisko

Pplk. Mgr. Jaroslav
Sekereš, vymenovaný
na zastz,

plk.Daniel
Zahorák,Mgr.

príloha č.3/k.č.OU-NZ-OKR-2022/017989

Kristián Slatárovič, Ing.

člen TŠ
člen TŠ

Gejza Makács

člen TŠ

Okresné riaditeľstvo hasičského
a záchranného zboru Nové
Zámky
037/6416353

Riaditel.nz@minv.sk
Sekretariat.nz@hazz.minv.sk
0915/496281 035/6450602 Jaroslav.sekeres@minv.sk

Okr. riad. Policajného

0961/333100

0905/562055 0961/333109 daniel.zahorak@minv.sk

SVP Správa pov. dolnej Nitry

035/6400054

0905/400039 035/6400054 uknz.svp@gmail.com

031/7702200

0903/400726 031/7702928 sala@svp.sk

SVP Správa pov.dolného Váhu
SVP š.p. OZ BB správa povodia
dolného Hrona a dolného Ipľa
Člen TŠ SVP Správa vnútorných vôd
Komárno
Člen TŠ OU Nové Zámky, OSŽP
člen TŠ

PeterÜrbényi, Ing.
Miroslava Marosiová,
Mgr.
Gabriela Hlavatá, Ing.

Martina Dikanová, Mgr. Člen TŠ RUVZ Nové Zámky

036/635 7608 0903/740052

Peter.urbenyi@svp.sk

035/7923148

Miroslava.marosiova@svp.sk

035/6913135
035/6912383

0911/106463

Gabriela.hlavata@minv.sk
0905/345892 035/6400996 Nz.dikanova@uvzsr.sk

7.Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému Nitra
Meno
priezvisko
titul

Ing. Peter
Magdolen

Funkcia

Vedúci odd.

Pracovisko

Okresný úrad v sídle kraja
Nitra

Číslo
telefónu na
pracovisko

Číslo
mobilu

Fax

E-mail

037/6549326,
037/ 65 49 327
112

Fax:037/6506060

Krajské stredisko IZS
oco_vvc@snrk.vs.sk

8.Okresné riaditeľstvo PZ Nové Zámky a Okresné oddelenie PZ Štúrovo
Meno

Číslo

Číslo

priezvisko

telefónu na

mobilu

titul

pracovisko

plk.Daniel Zahorák,
Mgr.

Funkcia

riaditeľ

Pracovisko

Okr. riad. Policajného

0961/333100

0905/562055

Fax

E-mail

0961/333109

daniel.zahorak@minv.sk

zboru Nové Zámky

9. Obec má zabezpečenú funkčnosť DHZ
Meno a Priezvisko člena DHZ – pracovnej
skupiny
Zoltán Ešek
Štefan Szalma
Roman Kliment
František Ármai

Adresa

Funkcia

Rúbaň 405
Rúbaň 85
Rúbaň 225
Rúbaň 144

Veliteľ
člen
Obsluha čerpadiel
Strojník

Dobrovoľný hasičský zbor:
Pri určovaní počtu členov dobrovoľného hasičského zboru a jeho materiálno-technického vybavenia obec prihliada najmä:
a) na veľkosť obce, zastavanosť územia, prírodné podmienky v obci, na prístupnosť v zimnom období, stav pozemných komunikácií a ohrozenie
obce povodňami,
b) na druh a kapacitu zdrojov vody na hasenie požiarov, napríklad na prírodné vodné zdroje a na požiarne vodovody,
c) na potrebu rôznych druhov hasiacich látok,
d) na charakter požiarneho nebezpečenstva vzhľadom na vznik a šírenie sa požiaru na území obce

III. Stupne povodňovej aktivity, predpovedná povodňová služba, hlásna povodňová služba a varovanie obyvateľstva
1. Vodné toky pretekajúce cez obec, vrátane prehľadnej situácie
Cez obec Rúbaň preteká potok Paríž, ktorý pramení nad obcou Kolta a ústi do vodného toku Hron pri obci Kamenný Most.
V katastrálnom území obce Rúbaň - Rúbaň a to nad obcou, sa nachádzajú dva vodné nádrže – VN Rúbaň I a II. Potok Paríž a uvedené vodné
nádrže má v správe Slovenský vodohospodársky podnik- OZ Bratislava, závod vnútorných vôd Komárno.
Množstvo vody v koryte vodného toku – potoka Paríž – je ovplyvňované zrážkovou činnosťou a vypúšťaním vody z vodnej nádrže Rúbaň
I ako aj z vodnej nádrže Dubník II. Na týchto vodných nádrží sa manipuluje v zmysle schváleného manipulačného poriadku.
Prehľadná situácia obce Rúbaň s vyznačenými kritickými miestami a s predpokladanými záchrannými prácami v uliciach s rodinnými
domami ohrozených extrémnou zrážkovou činnosťou tvorí nedeliteľnú prílohu tohoto plánu.

2. Stupne povodňovej aktivity v profiloch vodomerných staníc a vodočetných staníc v čiastkovom povodí nad obcou
Na vodnom toku – potoku Paríž – nie je zriadená vodomerná stanica. Vznik povodňovej situácie určuje obec na základe vizuálneho
pozorovania vodného stavu na vodnom toku, na základe rigistrácie intenzívnej zrážkovej činnosti v oblasti v súvislosti s časovým údajom
o trvaní intenzívnej zrážkovej činnosti a a náklade oznámenia o mimoriadnom vypúšťaní vodných nádrží Dubník a Rúbaň.
Stupne povodňovej aktivity charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne, ktorá je vyjadrená určenými vodnými stavmi alebo prietokmi
na vodných tokoch a na vodných stavbách.
V povodňových plánoch sú stanovené tri stupne povodňovej aktivity v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z.o ochrane pred povodňami

Stupne povodňovej aktivity charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne.
I. stupeň povodňovej aktivity nastáva pri zaregistrovaní stúpajúcej hladiny vody na vodnom toku, ak hladina vody stúpa a je predpoklad
dosiahnutia brehovej čiary koryta neohradzovaného vodného toku, na začiatku topenia sneho pri predpoklade zväčšovania odtoku podľa
metorologických a hydrologických predpovedí.
II. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje ak hladina vody v koryte vodného toku dosiahne brehovú čiaru a má stúpajúcu tendenciu; počas
topenia snehu, ak podľa informáciemožno očakávať rýchle stúpanie hladín vodných tokov; vtedy, ak vodou unášané predmety vytvárajú
v koryte, na moste alebo priepuste bariéru, pričom hrozí zatarasenie prietokového profilu a vyliatie vody z koryta.
III. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje na neohrádzanom vodnom toku, ak voda zaplavuje príľahlé územie a môže spôsobiť povodňové
škody; ak II.stupeň povodňovej aktivity trvá dlhší čas, nastanú iné závažné okolnosti, ktoré môžu spôsobiť povodňové škody; keď vodou unášané
predmety vytvorili v koryte vodného toku, na moste alebo priespuste bariéru a voda sa vylieva z koryta vodného toku a môže spôsobiť
povodňové škody; pri prívalových dažďoch extrémnej intenzity. Ak v dôsledku vzniku povodne hrozí nebezepčenstvo ohrozenia ľudského
zdravia, zaplavenia územia a vzniku povodňových škôd, obec môže vyhlásiť ihneď III.stupeň povodňovej aktivity. Ak je pochybnosť o tom, či
v určitom území a v určitom čase bola povodeň, rozhoduje orgán ochrany pred povodňami na žiadosť správcu vodohospodársky významných
vodných tokov alebo správcu drobného vodného toku.
II. a III.stupeň povodňovej aktivity sa odvoláva, keď pominú dôvody, na základe ktorých sa vyhlásil a vykonali sa nevyhnutné technické
opatrenia na zamedzenie vzniku ďalších povodňových škôd. II. a III. stupeň povodňovej aktivity vyhlasuje a odvoláva pre územie obce starosta.
Obec, ktorá vyhlásila alebo odvolala II. stupeň a III. stupeň povodňovej aktivity počas povodňovej situácie pre územie obce, bezodkladne
o tom informuje Okresný úrad životného prostredia, Okresný úrad alebo koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému alebo
Hasičský a záchranný zbor, správcu vodohospodársky významných vodných tokov a ústav.
II. a III. stupeň povodňovej aktivity sa odvoláva, keď
a) vodný stav a prietok klesne a preteká v koryte potoka
b) pominú dôvody, na základe ktorých sa vyhlásil II. stupeň povodňovej aktivity a vykonali sa nevyhnutné technické opatrenia na zamedzenie
vzniku ďalších povodňových škôd.
c) Po odvolaní III. stupňa povodňovej aktivity je vyhlásený až do odvolania II. stupeň povodňovej aktivity, počas ktorého sa dokončia
povodňové zabezpečenie práce a povodňové záchranné práce.
d) II. a III. stupeň povodňovej aktivity vyhlasuje a odvoláva na návrh správcu vodohospodársky významného toku, správcu drobného
vodného toku alebo z vlastného podnetu

a) pre územie obce starosta obce
b) prednosta okresného úradu pre územie viacerých obcí alebo pre územie obvodu
c) prednosta Okresného úradu Nitra na vodných tokoch, ktoré pretekajú dvoma alebo viacerými územnými obvodmi kraja
b)d)
minister ŽP SR na hraničných úsekoch vodných tokov alebo pre územie, ktoré presahuje územný obvod kraja, ak tým nepoveril orgán ochrany
pred povodňami

3. Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania obyvateľstva v obci
Hlásna povodňová služba prijíma a poskytuje informácie súvisiace s možným vznikom povodňovej situácie alebo so vznikom
mimoriadnej udalosti, na základe ktorých sa s využitím informačného systému civilnej ochrany (§ 3 ods. 12 zákona č. 42/1994 Z.z.
v zn.nesk.predp.) zabezpečí včasné varovanie obyvateľstva, vyrozumenie orgánov ochrany pred povodňami, orgánov štátnej správy, zložiek
Hasičského a záchranného zboru a obcí na povodňou ohrozenom území.
Hlásnu povodňovú službu zabezpečuje:
a) Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, Okresný úrad Nové Zámky a obce,
b) ministerstvo prostredníctvom ústavu a správcu vodohospodársky významných vodných tokov,
d) predpovedná povodňová služba.
Varovanie obyvateľstva na povodňou ohrozenom území vykonáva varovacie a vyrozumievacie centrum civilnej ochrany alebo obec
podľa § 3a a § 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 42/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov.

4. Správcovia vodných tokov na území obce
Správcovia vodných tokov na území
Okresu

Slovenský vodohospod. podnik, š. p.
Odštepný závod Piešťany
Správa povodia dolného Váhu

Adresa

ul. Dolná č. 16
927 00 Šaľa

Telefón

031/770 22 00-2
riaditeľ:
Ing. Miroslav SPÁL
tel.: 031/770 22 00-02

E-mail

sala@svp.sk

Fax

031/770 29 28

Za hydrocentrálou 8
949 01 Nitra

037/772 17 73-4
riaditeľ:
Ing. Silvester VARGA
tel.: 037/772 17 64

Námestie Slobody 1,
Nové Zámky

tel.: 035/640 00 54

Slovenský vodohospod. podnik, š. p.
Odštepný závod Banská Bystrica
Správa dolného Hrona a dolného Ipľa

Koháryho 44
934 80 Levice

ústredňa:
tel.: 036/635 76 00
dispečing:
tel.: 036/631 21 45-6
poverený výkonom funkcie riaditeľa:

Slovenský vodohospod.podnik, š. p.
Odštepný závod Bratislava
Správa vnútor. vôd Komárno

Svätoondrejská 6
945 05 Komárno

Hydromeliorácie, štátny podnik

Vrakunská 29,
825 63 Bratislava 211

Slovenský vodohospod. podnik, š. p.
Odštepný závod Piešťany
Správa povodia dolnej Nitry
vysunuté pracovisko:
Úseková kancelária N.Zámky

nitra@svp.sk

037/741 69 24

uknz.svp@gmail.com

035/640 00 54

levice@svp.sk

036/631 77 85
036/631 77 86

Ústredňa:
tel.: 035/773 09 84-8, 035/773 09 913

komarno@svp.sk

035/773 09 87

tel.: 02/434 229 31

info@hmsp.sk

02/452 489 46

Ing. Štefan Kuruc
tel.: 036 / 635 76 88
E-mail: levice@svp.sk

IV. Povodňové záchranné práce obce
1. Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou
Povodňové záchranné práce sa vykonávajú na záchranu života, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia v čase
nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni na povodňou ohrozených alebo zaplavených územiach.

Povodňové záchranné práce riadi obec, Okresné úrady v sídle kraja podľa zákona č.42/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Vykonávanie zásahov povodňových záchranných prác riadi OR HaZZ alebo KR HaZZ do času, kým riadenie neperevezme obec, Okresný úrad
alebo Okresný úrad v sídle kraja. Povodňové záchranné práce sú definované v §18 ods.3 zákona.
Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III.stupňa povodňovej aktivity a sú ukončené do času odvolania
II.stupňa povodňovej aktivity.
Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou zabezpečí starosta obce na základe poverenia zo zasadnutia obecnej
povodňovej komisie.

2. Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb
Núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou zabezpečí obec prostredníctvom Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nové
Zámky.
Miestom pre núdzové ubytovanie osôb postihnutých povodňou v obci Rúbaň je Kultúrny dom vo vlastníctve obce.
Mimoriadne regulačné opatrenia počas krízovej situácie na území obce sú koncipované v Dokumentácii OcÚ (Opatrenia č.p.: 5/2009),
schváleného starostom obce Rúbaň a budú uplatnené v prípade potreby v plnom rozsahu.

3. Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení
V prípade nutnosti evakuácie obyvateľstva z ohrozených oblastí zabezpečí starosta obce postupnosť evakuácie podľa aktuálnej situácie,
pričom evakuovať sa začnú obyvatelia z najviac ohrozenej časti obce. Najrýchlejšia evakuácia je po miestnych komunikáciach.
V prípade nutnosti evakuácie hospodárskych zvierat, tieto budú sústredené v areáli Rúbanka s.r.o..
Evakuačné opatrenia budú prijaté a vykonané na základe rozhodnutia krízového štábu obce a zabezpečí ich starosta obce.

4. Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch vodných tokov
Počas povodňovej aktivity môže dôjsť ku kritickým situáciam najmä pod mostnými telesami, ktoré sú súčasťou jednak štátnej cesty ako
aj miestnych komunikácií, ako aj pod priepustmi a lávkami. Ďalšími kritickými úsekmi sú ulice s rodinnými domami, ktoré môžu byť ohrozené
najmä počas intezívnej zrážkovej činnosti, resp. extrémnou zrážkovou činnosťou (prívalové dažde).

Predpokladané výkony opatrení na ochranu pred povodňami sú:
- uvoľnovanie prietočných profilov pod mostami,
- uvoľnovanie prietokových profilov pod priepustmi a lávkami,
- odstránenie zápch vytvorených z vodou priplavených predmetov,
- uvoľňovanie ľadových zátarás,
- umiestňovanie vriec s pieskom k ohrozeným rodinným domom.

5. Postup zabezpečenia dezinfekcie studní, žúmp, obytných priestorov a odvozu a zneškodňovania uhynutých zvierat
a iných odpadov
Obec Rúbaň nie je schopná v rámci svojich možnosti vykonať hygienicko-epidemiologické opatrenia (dezinfekcia studní, žúmp a
obytných priestorov, odvoz a zneškodňovanie uhynutých zvierat), preto v prípade potreby bude spolupracovať s Okresnou povodňovou
komisiou, jej krízovým štábom ako aj s regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch.
Dezinfekcia studní a žúmp sa realizuje podľa pokynov od Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava.
Odvoz a zneškodnenie uhynutých zvierat je zabezpečené cestou kafilérie v Žiline.
ASANÁCIA,s.r.o.
Sídlo : Ružová 1637, 010 01 Žilina
Pevná linka: 037/6512 011
Mobil: 0911/752 938
Fax: 037/6512 026
E-mail: doprava1@asanacia.sk
Jednotka hasičského a záchranného zboru:
035/ 645 06 00
037/6416353
037/6416351

tiesňové volanie:

150

Okresný úrad Nové Zámky – odbor a KR

035/6913105, 0903/241 961

Jednotné číslo tiesňového volania pre všetky zložky JIZS: 112

6. Prehľad rozvodných sietí a zariadení, ktoré by mohli ohroziť postihnuté osoby, nasadené sily a prostriedky
a majetok obyvateľov
V dosahu záplavových vôd sa nenachádzajú rozvodné siete a zariadenia, ktoré by mohli počas povodní ohroziť nasadené sily
a prostriedky.
Počas intenzívnej zrážkovej činnosti, resp. extrémnou zrážkovou činnosťou však môžu byť postihnuté osoby bývajúci v rodinných
domoch v kritických úsekoch a miestach, najmä však ich majetok- bytové a nebytové priestory, suterény, garáže ale aj záhrady pri rodinných
domoch.
V prípade získania – obdržania informácie o prerušení dodávky elektrického prúdu v prípade výskytu povodne sa bude riešiť oparatívne
v spolupráci s Ing. Stanczom (Západoslovenská energetika, a.s., Regionálna správa sietí Východ Nové Zámky, G.Czuczora 5, tel.: 0918
718 254, príp. Zákaznícka linka: 0800 111 567) resp. o prerušení dodávky plynu cez dispečing, tel.: 0850 111 727.

7. Spôsob zorganizovania predčasného zberu úrody pri určených vodných stavoch
V dosahu záplavových vôd sa nenachádzajú pozemky s intenzívnou poľnohospodárskou výrobou a činnosťou. Prípadný predčasný zber
úrody zo záhrady v súkromnom vlastníctve zabezpečuje vlastník alebo nájomca na vlastné náklady.

8. Zoznam objektov a stavieb ohrozených povodňou je aktualizovaný každoročne.
V obci Rúbaň sa ráta s ohrozením a poškodením nasledovných objektov:
So zrážkovej dažďovej vody

Sabína Vargová, Rúbaň 402
Ešek Vojtech, Rúbaň 252
Ešek Vojtech, Rúbaň 401
Csörgőová Vivien, Rúbaň 88
Szellár Alexander, Rúbaň 437
Ványiová Erika, Rúbaň 186
Kollár Juraj, Rúbaň 395
Ványiová Terézia, Rúbaň 184
Miloš Dobrovodský, Rúbaň 331
Obec Rúbaň, Rúbaň 160
Jávorka Mikuláš, Rúbaň 332
Erika Miškóová, Rúbaň 161
Elemír Bolya, Rúbaň 398
Ladislav Bolya, Rúbaň 261
Marian Marosi, Rúbaň 404
Šebők Ondrej, Rúbaň 403
Ešek Zoltán, Rúbaň 405
Nagyová Karolína, Rúbaň 410
Mária Benyáková Rúbaň 271
Špánik František, Rúbaň 242
Redeczký Ladislav, Rúbaň 187
Vass Ondrej , Rúbaň 185
Jávorka Ondrej, Rúbaň 179
Ecsek Tibor , Rúbaň 180
Ármaiová Jolana, Rúbaň 181
Ármai Ervín, Rúbaň 182
Mihályová Julianna, Rúbaň 189
Jávorková Gizela, Rúbaň 190
Alexander Lakatoš, Rúbaň 266
Atkári Zoltán, Rúbaň 241
Bolya Elemír, Rúbaň 398

Povodňou z potoka Paríž
Vienna D.C. a.s. Bratislava , Rúbaň č. 14
Kamoncza Karol, Rúbaň č. 16
Zuzana Jávorková, Rúbaň č. 17
Dezső Szilvási, Rúbaň č. 18
Pócs Marián, Rúbaň č. 19
Jávorka Július, Rúbaň č. 20
Solovič Jaroslav, Rúbaň č. 21
Páleník Igor, Rúbaň č. 22
Tamašek Zoltán, Rúbaň č. 23

9. Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky, ich druhy, množstvá a opatrenia na zamedzenie
znečistenia vody
Obec Rúbaň nemá informácie o uskladnených nebezpečných látkach. V prípade získania – obdržania informácie o nesprávnom alebo
nezákonnom uskladňovaní nebezpečných látok je obec povinná to ohlásiť na úrad verejného zdravotníctva resp. na políciu. tel: 035/640 0992,
0905/345 740, 035/6912194, OR PZ Nové Zámky: 0961 33 11 11 tiesňové volanie: 158
Jednotné číslo tiesňového volania pre všetky zložky JIZS: 112

V. Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác
1. Zoznam dopravných prostriedkov, strojov a zariadení na výkon povodňových záchranných prác. Dopravné prostriedky, stroje a zariadenia,
ktoré sú určené na výkon povodňových záchranných prác sa v predvídateľnom rozsahu zabezpečujú vopred dohodou.
Tabuľka obsahuje najmä tieto údaje:
Druh
Poskytovateľ
Osoba zodpovedná
Číslo
Číslo
Číslo
Číslo faxu
Edopravného
dopravného
Za poskytnutie
Telefónu na
mobilu
telefónu
mailová
prostriedku,
prostriedku,
Dopravného
pracovisku
domov
adresa
stroja,
stroja,
prostriedku, stroja,
zariadenia
zariadenia
zariadenia

HON53
/Manipulátor/
Nákladné
auto
Liaz
Traktor s predným
náhonom
Rýpadlo

Rúbanka
s.r.o,
Rúbaň 148
Rúbanka
s.r.o,
Rúbaň 148
Rúbanka
s.r.o,
Rúbaň 148
Rúbanka
s.r.o,
Rúbaň 148
Obec Rúbaň

Vysokovýkonné
čerpadlo /PPS12/
IVECO
Daily Obec Rúbaň
Hasičské auto

Mikuláš Kecskés

0905/442227

0905/442227

0905/442227

-

-

Mikuláš Kecskés

0905/442227

0905/442227

0905/442227

-

-

Mikuláš Kecskés

0905/442227

0905/442227

0905/442227

-

-

Mikuláš Kecskés

0905/442227

0905/442227

0905/442227

-

-

Ing Štěpánka Zacharová 0905/417737

0905/417737

0905/417737

-

-

Ing Štěpánka Zacharová 0905/417737

0905/417737

0905/417737

-

-

2. Zoznam členov obecného hasičského zboru obec Rúbaň má zriadený obecný hasičský zbor v nasledovnom zložení:
Meno a Priezvisko člena pracovnej skupiny
Adresa

Funkcia v DHZ

Zoltán Ešek

Rúbaň 405

Veliteľ DHZ

Štefan Szalma
Roman Kliment
František Ármai

Rúbaň 85
Rúbaň 225
Rúbaň 144

člen
Obsluha čerpadiel, hasič
Strojník, hasič

3. Materiálno-technické vybavenie obecného hasičského zboru na výkon povodňových záchranných prác :
Čerpadlo PPS 12 a Ťažný traktor Zetor Fortera, IVECO Daily

4. Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, žúmp a obytných priestorov
- bežne dostupné vápno, Savo, chlór.
V prípade potreby budú dezinfekčné látky vyžiadané po dohode - Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
Nové Zámky, Slovenská 13; tel: 035/640 0992, 0905/345 740, 035/6912194.

5. Zoznam členov pracovných čiat obce a pracovných čiat vyčlenených právnickými osobami na výkon povodňových
záchranných prác
Pracovná čata je totožná s obecným hasičským zborom pričom sa ráta minimálne s výpomocou osôb z postihnutých objektov
Meno a Priezvisko člena pracovnej skupiny
Adresa
Funkcia v DHZ
Zoltán Ešek

Rúbaň 405

Veliteľ DHZ

Štefan Szalma
Roman Kliment
František Ármai

Rúbaň 85
Rúbaň 225
Rúbaň 144

člen
Obsluha čerpadiel, hasič
Strojník, hasič

6. Zabezpečenie pomoci záchranných zložiek integrovaného záchranného systému
Jednotka hasičského a záchranného zboru:
tiesňové volanie:
Polícia :

037/6416351
150

OR PZ Nové Zámky:

0961 33 11 11

tiesňové volanie:

158

Okresný úrad Nové Zámky – odbor CO a KR
035/6913105, 0903/241 961
Jednotné číslo tiesňového volania pre všetky zložky JIZS: 112
VI. Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na území obce

Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov
Názov subjektu

Adresa

Číslo telefónu

E-mail

Fax

Mená osôb zodpovedných za vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami, ktoré
sú uvedené v povodňovom pláne záchranných prác
Meno

Adresa

Spôsob vyrozumenia

K povodňovému plánu záchranných prác obce k 31.08.2022 zo strany oslovených podnikateľských subjektov, neboli doložené povodňové
plány záchranných prác právnických a podnikateľských fyzických osôb.
VII. Pomocná dokumentácia
1. Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečovaním a riadením ochrany pred povodňami :
- zákon NR SR č.7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami,
- vyhláška MŽP SR č.159/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce,
povodňové záchranné práce a povodňových škôd,
- vyhláška MŽP SR č.252/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných
správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach,
- vyhláška MŽP SR č.204/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby,
- vyhláška MŽP SR č.313/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predbežnom hodnotení povodňového rizika a o jeho
prehodnocovaní a aktualizovaní, - zrušené 30.04.2015
- vyhláška MŽP SR č.261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania,
- zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,

- zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.,
- zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.,
- zákon NR SR č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme,
- zákon NR SR č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie,
- zákon NR SR č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe,
- zákon NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,
- zákon NR SR č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov /novelizovaný JASPI/
- zákon NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov,
- vyhláška MVSR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách
- zákon NR SR č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Povodňový denník
P.č.

Dátum

Čas

Od koho

Obsah správy

Komu

Vykonané
opatrenia

2. Vzory príkazov a dokumentov, ktoré budú potrebné pri riadení a zabezpečovaní ochrany
pred povodňami.

HLÁSENIE O VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI
Doplňujúce hlásenie č.
Prvotné hlásenie
Komu: Okresný úrad Nové Zámky
Podzámska 25
940 01 Nové Zámky
Od: : Obec /adresa/...............
Telefón:
Telefax:
Dňa, čas:
Vypracoval:

E - mail:
Názov MU

MIMORIADNA UDALOSŤ:
Status udalosti


Hlásenie prijaté
(Od koho, dátum a čas)



Druh a rozsah mimoriadnej
udalosti (Čo sa stalo?)



Miesto vzniku mimoriadnej
udalosti (Kde sa stalo?) /Objekt
-lokalita, Obec, Okres, Kraj/



Dátum a čas vzniku
mimoriadnej udalosti (Kedy sa
stalo?)



Dátum a čas vyhlásenia/
odvolania mimoriadnej situácie



Následky na živote, zdraví,
majetku a životnom prostredí



Čas začatia, priebeh a čas
skončenia záchranných prác a
okolnosti narušujúce ich
priebeh. Vykonané opatrenia
civilnej ochrany a krízového
riadenia



Nasadené sily a prostriedky na
odstraňovanie následkov
mimoriadnej udalosti



Ďalší postup pri odstraňovaní
následkov mimoriadnej udalosti



Požiadavky na poskytnutie
pomoci



LTV112 - občan/starosta obce...

V prípade ak MS nebola vyhlásená, uviesť, že nebola vyhlásená

Údaje o meteorologickej a
hydrologickej situácii
 Doplňujúce údaje
(Kontaktné údaje odosielajúceho
informačného miesta)
*pozn. Pri predkladaní doplňujúceho hlásenia zmeny, resp. doplnené údaje zvýrazniť červenou farbou

2. PRAVIDELNÁ INFORMÁCIA- MS
Povodeň
Komu: Okresný úrad Nové Zámky
Odbor krízového riadenia
Podzámska 25
940 01 Nové Zámky

Od: : Obec ............. adresa
Telefón:
Telefax:
E - mail:

Číslo hlásenia :
Vypracoval:
Schválil:
Vec Informácia o stave a priebehu záchranných prác so stavom k 06,00 hod. dňa
…………….


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 ……………, dňa …………………… hod.
Meno a priezvisko, v.r.
starosta obce

SPRÁVA O PRIEBEŽNEJ POVODŇOVEJ SITUÁCII
Priebežná 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.
Priebežnú správu o povodňovej situácii (ďalej len „priebežná správa“) tvorí textová časť a tabuľková časť.
Priebežná správa sa vyhotovuje písomne.
Poznámka: Zmeny v texte oproti predchádzajúcemu hláseniu zvýraznite červenou farbou.

VYHLÁSENIE II. A III.
STUPŇA POVODŇA AKTIVITY
Obec ....................
Vyhlásenie
II. /III./ stupňa povodňovej aktivity
Starosta obce .............., na základe § 11 ods. 5 a v súvislosti s § 11 ods. 11, písmeno a/,
zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami
vyhlasuje
III. stupeň povodňovej aktivity
na území obce ........................
III. stupeň povodňovej aktivity je vyhlásený od - ...........hod., dňa .................

/obec/............,

dňa ..........

...................................
Meno,priezvisko
starosta obce

OBEC ...................

Okresný úrad Nové Zámky
Odbor krízového riadenia
Podzámska 25
940 01 Nové Zámky

Naše číslo

Vypracoval/ Kontakt

V ....................
Dátum

Vec
Priebežná správa o povodňovej situácii k ......... hod. dňa ...............


OPIS AKTUÁLNEJ SITUÁCIE A VÝVOJ OD PODANIA
PREDCHÁDZAJÚCEJ PRIEBEŽNEJ SPRÁVY /PRI PODÁVANÍ PRVEJ
PRIEBEŽNEJ SPRÁVY OD ČASU VYHLÁSENIA II. STUPŇA PA/:



PREHĽAD OPATRENÍ VYKONANÝCH:
A/ PODĽA POVODŇOVÉHO PLÁNU,
B/ NAD RÁMEC POVODŇOVÉHO PLÁNU,



OPIS:
A/ PROBLÉMOV A NEDOSTATKOV PRI VYKONÁVANÍ OPATRENÍ NA
OCHRANU PRED POVODŇAMI B/ OPATRENÍ PRIJATÝCH NA ODSTRÁNENIE ZISTENÝCH PROBLÉMOV
A NEDOSTATKOV -



POŽIADAVKY VO VZŤAHU K RIEŠENIU AKTUÁLNEJ POVODŃOVEJ
SITUÁCIE A NÁVRH OPATRENÍ, NA KTORÝCH REALIZÁCIU NEMÁ
PREDKLADATEĽ
PRIEBEŽNEJ
SPRÁVY
POTREBNÉ
SILY,
PROSTRIEDKY ALEBO OPRÁVNENIA:



INFORMÁCIE O ÚRAZOCH ALEBO HAVÁRIÁCH:
Meno a priezvisko, v.r.
starosta obce

Telefón

Fax

E-mail

Vodný
tok,
vodná
stavba

Čiastkov
é
povodne

Tabuľka 1
Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity
Stupeň
povodňovej
Vyhlásený
Okres
Povodňov
aktivity
/ kraj
ý úsek
++)
hod
dňa
kým
.

Odvolaný
dňa

+)

hod.

Údaje sa do tabuľky zapisujú chronologicky podľa času vyhlásenia stupňa povodňovej aktivity; keď sa zmení
vyhlásený stupeň povodňovej aktivity, údaj sa zapíše do nasledujúceho riadka pod prvé vyhlásenie stupňa
povodňovej aktivity alebo do riadka pod záznamom o predchádzajúcej zmene vyhlásenia stupňa povodňovej
aktivity.
++)
Na označenie okresu a kraja sa používa dvojica písmen evidenčného čísla vozidla označujúca okres, v ktorom
je vozidlo evidované.

Územie

+)

Tabuľka 2
Vyhlasovanie a odvolávanie mimoriadnej situácie
Mimoriadna situácia
Vyhlásený
Odvolaný
kým
dňa
hod.
dňa
hod.

Tabuľka sa zaraďuje:
 do priebežnej správy od vyhlásenia mimoriadnej situácie do času odvolania III. stupňa povodňovej
aktivity,


do súhrnnej správy vtedy, keď bola vyhlásená mimoriadna situácia.

Tabuľka 3
Prehľad pracovných síl počas povodne na území obce....... počas dňa ......... ........ hod ++)
Pracovné sily

Počet osôb

Fyzické osoby
Zamestnanci orgánov ochrany pred povodňami
Členovia povodňových komisií
Členovia krízových štábov
Príslušníci HaZZ
Príslušníci ostatných hasičských jednotiek
Príslušníci Policajného zboru
Príslušníci ostatných zložiek IZS
Príslušníci OS SR
Zamestnanci iných subjektov vykonávajúcich povodňové
záchranné práce
Iné pracovné sily
Spolu
+)

Názov obce, okresu alebo kraja
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.
++)

Tabuľka 4
Stroje a zariadenia použité pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňou
na území obce .............. +) počas deň........, .......... hod ++)
Druhy strojov a zariadení Počet
LIAZ
Fekálne auto
Traktor
+)

Názov a sídlo predkladateľa priebežnej správy alebo súhrnnej správy.
1. V priebežnej správe sa uvádza dátum vydania správy a čas podľa § 1 ods. 7.
2. V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej
aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.
++)

Tabuľka 5
Materiál použitý pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňou
na území obce ............+) počas deň..........., ............. hod ++)
Druh
Merná
materiálu
jednotka
Množstvo
ks
Čerpadlo WB-30
m
Hadice typ -B
+)

Názov a sídlo predkladateľa priebežnej správy alebo súhrnnej správy.
1. V priebežnej správe sa uvádza dátum vydania správy a čas podľa § 1 ods. 7.
2. V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej
aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.
++)

Tabuľka 6
Povodňou postihnuté územie obce .............+) počas ............. .............. hod ++)
Rozsah zaplaveného územia /ha/
Názov obce
Mojzesovo
Spolu
+)

Intravilán

Poľnohospodárska pôda

Lesná pôda

Spolu

Názov okresu a kraja.
1. V priebežnej správe sa uvádza dátum a čas podľa § 1 ods. 7.
2. V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej
aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.
++)

Tabuľka 7
Následky spôsobené povodňou na území obce ............+) počas ......... ...........hod. ++)
Následky spôsobené povodňou

Počet alebo dĺžka

Postihnutí obyvatelia

celkom
z toho

osoby bez prístrešia

celkom
z toho deti

evakuované osoby
zachránené osoby
zranené osoby
usmrtené osoby
nezvestné osoby
Zaplavené bytové budovy

celkom
z toho bytové domy
rodinné domy
ostatné budovy na bývanie

Zaplavené nebytové budovy

celkom
z toho 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

Poškodené inžinierske stavby

celkom
z toho Železničné, lanové a iné drahy
ďiaľnice a rýchlostné komunikácie /m/
cesty I.triedy /m/
cesty II. Triedy 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

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE
Obec ................
Vyhlásenie
mimoriadnej situácie

Obec ............., na základe § 15 ods. 1, písmeno j, zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
z dôvodu ohrozenia obyvateľov povodňami
vyhlasuje
mimoriadnu situáciu
na území obce.
Mimoriadna situácia je vyhlásená od - ............ hod., dňa .............. –
a trvá až do odvolania, ktoré bude oznámené prostredníctvom
hromadných informačných prostriedkov.

odtlačok pečiatky obce

názov obce, dňa............

meno a priezvisko
starosta

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

Príkaz
na povolanie na osobné úkony v rámci záchranných prác

Starosta obce ............ - na základe mimoriadnej situácie vyhlásenej na území obce dňa o ....... hod. a v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) a § 23 ods. 1 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
povoláva

-

občana ............ r.č............., trvalý pobyt .............., firmy...... ( IČO

zastúpená).........
na vykonávanie osobných úkonov, ktoré spočívajú v nasledujúcich prácach:


..........................



..........................

Výdavky spojené s výkonom uvedených prác budú uhradené - v zmysle Pokynu GR
S IZS CO č.p. IZCO-48-44/2012 zo dňa 17.12.2012 o uplatňovaní náhrad skutočných
výdavkov na civilnú ochranu zo štátneho rozpočtu počas vyhlásenia mimoriadnej situácie.

odtlačok pečiatky obce

názov obce, dňa .................

meno a priezvisko
starosta obce

Obec ............
Príkaz
na plnenie úloh v rámci záchranných prác

Starosta obce ............... - na základe mimoriadnej situácie vyhlásenej na území obce
– dátum........., o ........ hod. a v zmysle § 2, ods. 3 vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z.,
ukladá - firme ................ - plniť nasledovné úlohy:


........................



........................
Výdavky za vykonanie uvedených prác budú uhradené obcou - v zmysle vyhlášky

MŽP SR č. 251/2010 Z.z., ktorou sa upravujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na
povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd.
odtlačok pečiatky obce

názov obce, dňa .............

meno a priezvisko
starosta obce

Obec ....................
Príkaz
na vecné plnenie v rámci záchranných prác

Starosta obce ..................... - na základe mimoriadnej situácie vyhlásenej na území
obce – dňa ............. o ........ hod., v zmysle § 21 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o COO a
v zmysle §26, ods. 6 zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami,
ukladá - občanovi .......... r.č. ............bydlisko............. - vecné plnenie - spočívajúce:


......................



......................

Výdavky spojené s poskytnutím vecného plnenia budú uhradené obcou - v zmysle
vyhlášky MŽP SR č. 251/2010 Z.z., ktorou sa upravujú podrobnosti o vyhodnocovaní
výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových
škôd, - ak nie je možné vecný prostriedok vrátiť tak sa rieši náhrada v zmysle § 420a
Občianskeho zákonníka, a ak vznikne škoda pri vecnom plnení na poskytnutom prostriedku,
tak sa postupuje v zmysle § 443 Občianskeho zákonníka.

odtlačok pečiatky obce

názov obce, dňa..................

meno a priezvisko
starosta obce

Obec ..................
PRÍKAZ
starostu obce .............. číslo ..................
na vykonanie záchranných prác

Na základe § 15 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a § 7
vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a
organizovania jednotiek CO
A.
Zriaďujem
Miesto riadenia záchranných prác: ........................................
B.
Určujem
1. Zodpovedného za riadenie ZP na mieste riadenia ZP: ....................................................
meno a priezvisko
1. Jeho zástupcom je :
.....................................................
meno a priezvisko
1. Spojenie s miestom riadenia ZP zabezpečiť:
Telefón: .........................
Mobilný telefón: ............................
Spojenie so sekretariátom KŠ obce ........... zabezpečiť:
Telefón: ....................
Mobilný telefón: .....................

C.
Prikazujem
Informácie z miesta ZP predkladať na sekretariát Krízového štábu obce ......... takto:
a) informácie o stave a priebehu ZP do 07.00 hod. a do 19.00 hod. denne
b) mimoriadne hlásenia o zmenách vo vývoji mimoriadnej situácie, okolnosti, ktoré
narušujú priebeh ZP okamžite.
D.
Poučenie
Podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov Vám vydávam tento príkaz za povinnosť
vykonať záchranné práce na dobu nutnú počas trvania mimoriadnej situácie.
Miesto vydania príkazu v .............. dňa ......................
[okrúhla]
[pečiatka obecného úradu]
......................................
Meno a priezvisko
starosta obce
Potvrdenie o prevzatí.
Oznámenie príkazu pre .......................................................................
( titul, meno a priezvisko )
Prevzal dňa ............ o ......... hod.
Podpis príjemcu: ........................................
Dôvod nedoručenia:

.................................................................................

Podpis doručovateľa: ................................

ODVOLANIE II. /III./ STUPŃA POVOD.AKTIVITY

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

Odvolanie
II. /III./ stupňa povodňovej aktivity

Starosta obce ............, na základe § 11 ods. 9 a v súvislosti s § 11 ods. 11, písmeno a/, zákona
NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami
odvoláva
II. /III./ stupeň povodňovej aktivity
na území obce ...................
III. stupeň povodňovej aktivity je odvolaný od - .......... hod., dňa .................

Názov obce, dňa ....................

...................................

Meno a priezvisko
starosta obce

VYHLÁSENIE EVAKUÁCIE
Vyhlásenie evakuácie
Obec ................ na základe vzniku mimoriadnej udalosti ................................... (druh
a stručný opis mimoriadnej udalosti) vyhlasuje na území obce (časti obce)
...................................... evakuáciu, ktorá začne dňa ................... o ............... hodine po
evakuačnej trase ..................................
Evakuácia bola vyhlásená dňa .............. o ......... hodine.

(meno, priezvisko, podpis starostu obce
a odtlačok úradnej pečiatky obce)
Poznámka:
Vyhlásenie evakuácie môže obsahovať aj:
 Časové obmedzenie pobytu osôb na ohrozenom území,
 Spôsob vykonania evakuácie
 Pokyny týkajúce sa hmotnosti, obsahu, označenia a spôsobu prepravy batožiny,
 Rozmiestnenie a činnosť evakuačných zariadení
 Iné dôležité informácie pre ohrozené obyvateľstvo.

ODVOLANIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE
Obec ..............

Odvolanie
mimoriadnej situácie

Obec ..............., na základe § 15 ods. 1, písmeno j, zákona NR SR č. 42/1994 Z.z.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
odvoláva
mimoriadnu situáciu
na území obce,
vyhlásenú ..............., o ...............hod., z dôvodu ohrozenia obyvateľov povodňou.
Odvolanie mimoriadnej situácie platí od ....... hod., dňa .............

odtlačok pečiatky obce
názov obce, dňa...........

meno a priezvisko
starosta obce

VIII. Prílohy
Obsahom sú tabuľky, konkrétne prehľady, schémy, zoznamy, databázy, ktoré sú potrebné na
doplnenie textovej časti a grafickej časti povodňového plánu záchranných prác:
Vyhláška MŽP SR č.159/2014 Z. z.
Výdavkami na povodňové zabezpečovacie práce a výdavkami na povodňové záchranné práce
sú všetky oprávnené výdavky, ktoré boli vynaložené počas II. stupňa povodňovej aktivity, III.
stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie podľa § 12 zákona NR SR č.7/2010 Z. z.
o ochrane pred povodňami na plnenie úloh :
a) správcu vodohospodársky významných vodných tokov, správcu drobného vodného toku,
nájomcu alebo vypožičiavateľa drobného vodného toku alebo jeho uceleného úseku,
záchrannej zložky integrovaného záchranného systému a Policajného zboru,
b) regionálnej správy ciest na ochranu ciest, ich súčastí a príslušenstva,
c) obce, okresného úradu a okresného úradu v sídle kraja,
d) ozbrojených síl Slovenskej republiky,
e) orgánu verejného zdravotníctva,
f) právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby na príkaz :
1. obce, okresného úradu alebo okresného úradu v sídle kraja podľa § 41 ods. 2 písm. a)
zákona,
2. okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru podľa § 35 písm. d) zákona alebo
krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru podľa § 31 písm. d) zákona.
Príkaz na vykonanie opatrenia na ochranu pred povodňami podľa odseku 1 písm. f) eviduje
ten, kto príkaz vydal. Podkladom na vyhodnotenie výdavkov na povodňové zabezpečovacie
práce a výdavkov na povodňové záchranné práce sú prvotné účtovné doklady. Vyhodnotenie
výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce a výdavkov na povodňové záchranné práce sa
spracúva podľa osobitných predpisov.
Prehľad výdavky na povodňové záchranné práce fyzická osoba – podnikateľ a právnická
osoba predkladá obci, na ktorej území vykonávala povodňové záchranné práce.
Výdavky na povodňové záchranné práce právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov,
ktorí vykonávali povodňové záchranné práce podľa povodňového plánu záchranných prác
alebo na príkaz obce, overuje obec.
Vyhodnotenie výdavkov na povodňové záchranné práce vypracúva obec a doplní vlastné
výdavky na povodňové záchranné práce a výdavky na činnosť obecnej povodňovej komisie
alebo krízového štábu obce a predkladá ich okresnému úradu ako výdavky na povodňové
záchranné práce obce.
Výdavky na povodňové záchranné práce obcí overuje okresný úrad a predkladá ich
okresnému úradu v sídle kraja.
Termíny odovzdávania vyhodnotených výdavkov
Vyhodnotenie výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce a výdavky na povodňové
záchranné práce predkladá príslušným orgánom podľa § 2 až 4 od času odvolania II. stupňa
povodňovej aktivity :
a) do 5 pracovných dní právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý vykonával
povodňové zabezpečovacie práce alebo povodňové záchranné práce na príkaz Hasičského
a záchranného zboru podľa § 31 písm. d), § 35 písm. d) a § 41ods. 2 písm. a) zákona,
b) do 10 pracovných dní obec a nájomca alebo vypožičiavateľ drobného vodného toku alebo
jeho uceleného úseku,

c) do 20 pracovných dní okresný úrad a vyšší územný celok,
d) do 25 pracovných dní okresný úrad v sídle kraja,
e) do 30 pracovných dní správca vodohospodársky významných vodných tokov, Slovenský
hydrometeorologický ústav, ministerstvo vnútra, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
a ústredné orgány štátnej správy, ktoré sú zakladateľom alebo zriaďovateľom správcu
drobného vodného toku.
Vyhodnocovanie nároku na peňažnú náhradu
Žiadosti o peňažné náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva,
splnenú osobnú pomoc, škodu na majetku v priamej súvislosti s vykonávaním povodňových
zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác a poskytnutý vecný prostriedok počas
povodňovej situácie podľa § 44 zákona NR SR č.7/2010 Z. z. (ďalej len „peňažná náhrada“)
eviduje obec a okresný úrad.
Žiadosti o peňažné náhrady sa overujú povodňovou prehliadkou podľa § 13 ods. 1 písm. b)
zákona, ktorá sa vykoná v spolupráci s verifikačnou komisiou.
Žiadosti o peňažné náhrady a žiadosti o peňažné náhrady, o ktorých sa rozhodlo
právoplatnými rozhodnutiami, sú obsahom súhrnnej správe o priebehu povodní, ich
následkoch a vykonaných opatreniach.
Výšku povodňovej škody vyhodnocuje vlastník, správca alebo užívateľ majetku, na ktorom
vznikla povodňová škoda. Výška povodňovej škody na majetku sa odhaduje ako výdavok,
ktorý sa vynaloží na uvedenie poškodeného majetku do stavu, v akom bol v čase
bezprostredne pred povodňou podľa obvyklej ceny v príslušnom regióne pred výskytom
povodne. Do výšky povodňovej škody sa nezahŕňajú výdavky na zveľadenie povodňou
poškodeného majetku.
Povodňovú škodu na majetku vo svojom vlastníctve, správe alebo užívaní a jej výšku
písomne oznámi právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ a fyzická osoba (ďalej len
„poškodený“) podľa § 19 ods. 6 písm. a) zákona do piatich pracovných dní od času
odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.
Poškodený v oznámení o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody uvedie názov alebo
meno, svoju adresu, právny vzťah k poškodenému majetku, odhadnutú výšku povodňovej
škody a pri škode na :
a) hnuteľnej veci uvedie druh veci, rozsah jej poškodenia, a ak nejde o povodňovú škodu na
bytovom zariadení alebo na súčasti vybavenia stavby, aj miesto, kde sa hnuteľná vec
nachádzala v čase poškodenia povodňou,
b) stavbe uvedie druh stavby, pridelené súpisné číslo stavby, opis poškodenia, dátum vydania
kolaudačného rozhodnutia, stavebného povolenia alebo ohlásenia stavebnému úradu,
c) pozemku uvedie druh pozemku, spôsob poškodenia pozemku a výmeru poškodenej časti
pozemku.
Písomné oznámenia o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody eviduje obec
a odovzdá do desiatich pracovných dní od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity
okresnému úradu na overenie správnosti vyhodnotenie povodňových škôd. Správca
vodnej stavby na vodnom toku, ktorý nie je správcom vodohospodársky významných
vodných tokov alebo správcom drobného vodného toku, oznámi vznik a odhadnutú
výšku povodňovej škody obci, v ktorej katastrálnom území povodňová škoda vznikla.
Odhad povodňových škôd sa spresňuje povodňovou prehliadkou podľa § 13 ods. 1 písm.
b) zákona, ktorá sa vykonáva v spolupráci s verifikačnou komisiou. Na overenie
správnosti zaradenia stavby do zoznamu majetku, na ktorom vznikla povodňová škoda,

verifikačná komisia používa prílohu záznamu z povodňovej prehliadky a písomné
oznámenie o vzniku a výške povodňovej škody podľa odseku 4 § 7 tejto vyhlášky, ktoré
poškodený predložil obci.
Prehľady výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, výdavkov na povodňové
záchranné práce podľa § 2 až 5 tejto vyhlášky, nárokov na peňažné náhrady podľa § 6
tejto vyhlášky a povodňových škôd podľa § 7 tejto vyhlášky sa predkladajú
v tabuľkových formách, ktorých vzory sú uvedené na webovom sídle MŽP SR na adrese
:
http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/voda/ochrana-pred-povodnami/vzory-tabuliek/

Vzory tabuliek pre obce z webového sídla MŽP SR
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

Peňažné náhrady spolu

Názov a adresa subjektu

Dôvod uplatnenia nároku

Výška
uplatnenej
náhrady

Priznaná
výška
náhrady

Dátum
rozhodnutia

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

Peňažné náhrady spolu

Názov a adresa subjektu

Dôvod uplatnenia nároku

Výška
uplatnenej
náhrady

Priznaná
výška
náhrady

Dátum
rozhodnutia

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

Spolu

Odhadnutá výška povodňovej škody
Adresa

hnuteľný
majetok

stavby

pozemky

Odhadnuté
povodňové
škody
spolu

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
Fyzické osoby spolu
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia spolu
Obec
Povodňové škody spolu

hnuteľný
majetok

stavby

pozemky

Odhadnuté
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

Počet osôb

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
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]

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)
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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

počet
počet
počet
počet
[t]
počet
[m3]

Množstvo
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B. Grafická časť
Grafická časť obsahuje najmä nasledujúce údaje:
a) predpokladaný rozsah zaplavenia územia zobrazený podľa súradníc záplavových čiar
prevzatých z príslušnej mapy povodňového ohrozenia,
b) domy, objekty, časti obcí, miest, ktoré môžu byť zaplavené a bude potrebné z nich
vykonať evakuáciu,
c) evakuačné trasy,
d) objekty určené na núdzové ubytovanie,
e) priestory na umiestnenie zvierat a materiálu,
f) priestory sústredenia mechanizmov určených na povodňové záchranné práce,
g) lokality, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky,
h) poloha vodomerných staníc a vodočetných staníc na vodných tokoch,
i) vyznačenie kritických miest križovania vodných tokov s prístupovými komunikáciami
do obcí, k priemyselným a poľnohospodárskym areálom v katastrálnom území obce.
Dátum
31.8.2011
30.9.2011

Záznam o vykonanej zmene, oprave

Záznam vykonal

Aktualizácia str. 9,10,29.
Aktualizácia str. 9 – 12.

22.08.2012 Aktualizácia 9-12
31.08.2013 Aktualizácia 11-12,14
31.08.2014 Aktualizácia 11 až 61

Nothart

31.08.2015 Aktualizácia 11-20

Nothart

31.08.2016 Aktualizácia strán12,18,20,21

Nothart

31.08.2017 Aktualizácia strán 10-15

Nothart

06.08.2018 Aktualizácia strán 5-10, 17, 18,19, 20,21

Nothart

31.08.2019
31.08.2020
31.08.2021
31.08.2022

Nothart
Nothart
Nothart
Nothart

Aktualizácia strán 10, 17, 18,
Aktualizácia strán 4, 5-8, 17, 18, 19
Aktualizácia strán 5-10, 15, 18, 19,23,24
Aktualizácia strán 5-8,

