Opatrenie na zabezpečenie ochrany života zdravia a majetku
v zmysle zákona
7/2010 Z . z . o ochrane pred povodňami

Zákon 7/2010 Z . z. o ochrane pred povodňami okrem iného stanovuje povinnosti:
Podľa § 10 Povodňový plán
Ods. 1 Povodňový plán je dôležitý a základný dokument organizačného a technického charakteru,
ktorého obsah stanovuje ministerstvo záväzným právnym predpisom. Povodňový plán tvorí:
 Povodňový plán zabezpečovacích prác
 a Povodňový plán záchranných prác
Ods. 2 Povodňový plán zabezpečovacích prác vypracúva podľa písm. d) vlastník, správca a
užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku alebo v
inundačnom území.
Ods. 3 Povodňový plán záchranných prác vypracúva podľa písm. c) obec: súčasťou
povodňového plánu záchranných prác obce sú povodňové plány záchranných prác právnických
osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorých stavby alebo zariadenia na území obce môžu byť
postihnuté povodňou a sú vypracované na základe všeobecného záväzného nariadenia obce.
Ods. 4 Povodňové plány sa každý rok prehodnocujú a podľa potreby aktualizujú tak, aby sa
zmeny a doplnky mohli schváliť do konca kalendárneho roku.
V povodňových plánoch sa plánujú aj finančné prostriedky potrebné na zabezpečenie vykonávania
zabezpečovacích a záchranných prác, v rátane zabezpečenia pracovných síl a vecných
prostriedkov na výkon týchto prác. Pri uplatňovaní výdavkov, ktoré bolo potrebné vynaložiť pri
vykonávaní zabezpečovacích a záchranných prác, sa bude prihliadať len na také výdavky, ktoré
bolo nevyhnutné vynaložiÍ na plnenie opatrení obsiahnutých v povodňových plánoch. Na základe
uvedeného je veÍmi dôležitého zo strany povinných subjektov označených v zákone, dôsledne si
plniÍ povinnosti stanovené zákonom 7/2010 Z . z . o ochrane pred povodňami, už počas
vyhotovenie povodňových plánov.
Podľa § 16 Hliadková služba
Ods. 4 Vlastník, správca a užívateľ, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom
toku alebo v inundačnom území, môže zriadiť a vykonávať hliadkovú službu podľa povodňového
plánu zabezpečovacích prác spravidla od vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity a od
vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity je povinný zriadiť a vykonávať hliadkovú službu
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Podľa § 17 Povodňové zabezpečovacie práce
Ods. 1. Povodňovými zabezpečovacími prácami sa predchádza vzniku povodňových škôd.
Povodňové zabezpečovacie práce sa vykonávajú na vodných tokoch, stavbách, objektoch alebo
zariadeniach, ktoré sú umiestnené na vodných tokoch alebo v inundačných územiach a
povodňou ohrozených územiach s cieľom zabezpečovať plynulý odtok vody, chrániť stavby,
objekty a zariadenia pred poškodením povodňou.
Ods. 2 Povodňové zabezpečovacie práce sú:
 vykonávanie hliadkovej služby
 odvádzanie vôd z povodňou zaplaveného územia a zo zaplavených stavieb,
objektov a zariadení,
 odvádzanie alebo odčerpávanie vnútorných vôd,
 iné práce vykonané na príkaz orgánu ochrany pred povodňami a iné práce na
predchádzanie vzniku povodňových škôd,
Ods. 3 Povodňové zabezpečovacie práce na základe povodňových plánov a na príkaz orgánu
ochrany pred povodňami a obce počas II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej
aktivity vykonávajú okrem iných:
a) vlastníci, správcovia a užívatelia stavieb, objektov alebo zariadení na vodnom toku, v
inundačnom území alebo v povodňou ohrozenom území.
Ods. 5 Povodňové zabezpečovacie práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia
II. stupňa povodňovej aktivity a sú skončená do času odvolania II. stupňa
povodňovej aktivity.
Podľa § 18 Povodňové záchranné práce
Ods. 1 Povodňové záchranné práce sa vykonávajú na záchranu životov, zdravia, majetku,
kultúrneho dedičstva a životného prostredia a čase nebezpečenstva povodne a po povodni na
povodňou ohrozených územiach a na povodňou zaplavených územiach.
Ods. 3 Povodňovými záchrannými prácami okrem povodňových záchranných prác podľa
odseku 1 sú:
 hlásna povodňová služba,
 ochrana a zachraňovanie majetku,
 odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia
povodňou,
 ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a
telekomunikačných sietí pred poškodením povodňou,
 evakuácia,
 dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov a odvoz a zneškodňovanie
uhynutých zvierat a iných odpadov,
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 odstraňovanie naplavenín z domov, objektov, komunikácií a verejných priestorov,
 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 obvodného úradu, obvodného
úradu v sídle kraja alebo obce podľa osobitného predpisu počas mimoriadnej
situácie.
Ods. 4 Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. stupňa
povodňovej aktivity do času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

Podľa § 19 Predkladanie správ o výdavkoch a povodňových škodách
Ods. 10 Súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach
predkladajú:
a) vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na
vodnom toku alebo v inundačnom území, obci do 15 prac. dní od času odvolania II.
stupňa povodňovej aktivity, alebo v rovnakom termíne zriaďovateľovi na základe
predchádzajúceho usmernenia.
Podľa § 43 Výdavky počas povodne a po povodni
Ods. 1 Výdavky, ktoré vznikli pri vykonávaní povodňových zabezpečovacích prác a
povodňových záchranných prác počas II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej
aktivity sa uhrádzajú. Do výdavkov na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác a
povodňových záchranných prác sa zahrňujú len výdavky, ktoré vznikli do času odvolania II.
stupňa povodňovej aktivity
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo Vyhlášku č. 251 zo
17. mája 2010 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové
zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd.
Podľa § 1 vyhlášky Výdavky na povodňové zabezpečovacie práce a povodňové záchranné
práce
1. 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 na
plnenie úloh.
f) právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby na príkaz
1. obce, orgánu ochrany pred povodňami, obvodného úradu alebo obvodného úradu v
sídle kraja podľa zákona.
4. Podkladom na vyhodnotenie výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce a
výdavkov na povodňové záchranné práce sú prvotné účtovné doklady.
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Podľa § 2 vyhlášky PrehÍad výdavkov
1. Prehľad výdavkov vynaložených na povodňové zabezpečovacie práce
a povodňové záchranné práce vypracujú podľa tabuľky 1 a prílohy :
c) právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ a fyzická osoba, ktorá vykonávala

povodňové zabezpečovacie práce alebo povodňové záchranné práce na príkaz podľa §
31 písm. d), § 35 písm. d) alebo § 41 ods. 2 písm. a) zákona a predkladá ho tomu, kto
príkaz vydal. Požadovaný prehÍad vypracujú dotknuté právnické osoby, ktoré spravujú,
užívajú alebo majú v prenájme majetok vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho
kraja.
Tabuľku 1 a z prílohy vyhlášky 251 zo 17. mája 2010 je potrebné vyplniť zvlášt podľa § 17
zákona a § 18 zákona 7/2010Z.z. o ochrane pred povodňami za vykonané :
 zabezpečovacie práce
 a záchranné práce
Podľa predlohy tabuľky 1 a - požadované údaje je potrebné vyplniť za nákladové druhy:
 bežné výdavky spolu
 kapitálové výdavky spolu
 celkom výdavky spolu

a doručiť príslušnému odboru a na vedomie oddeleniu krízového riadenia Nitrianskeho
samosprávneho kraja do stanoveného termínu a v predpísanej forme, spolu so súhrnnou
správou o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach, vždy do 20
pracovných dní od odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.
Pri vypracovaní súhrnnej správy sa pridržiavajte ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 252 zo 17 mája
2010 § 2 ods. 1 až 5 a prílohy č. 1 pre tabuÍky 5, 7, 8 a 9.

Predkladá: Viliam Nothart

4

