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I.
ZÁMER ZABEZPEČENIA, RIADENIA
A VYKONANIA POVODŇOVÝCH
ZÁCHRANNÝCH PRÁC
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I. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových
záchranných prác Obce Rožkovany
Na základe zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami bol spracovaný zámer
zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác v obci Rožkovany.
Povodňové záchranné práce 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.
Povodňové záchranné práce riadi podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov:
 obec
 okresný úrad v sídle kraja alebo
 okresný úrad
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:
 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,
 opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa osobitného predpisu,
 evakuácia,
 dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov a odvoz a zneškodňovanie uhynutých zvierat
a iných odpadov,
 zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami,
 odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev
a z komunikácií,
 zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia,
 iné práce na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia
vykonané na príkaz obce, orgánu ochrany pred povodňami počas III. stupňa povodňovej
aktivity alebo na príkaz obvodného úradu, obvodného úradu v sídle kraja alebo obce počas
mimoriadnej situácie.
Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity
a sú ukončené do času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

Riadenie a organizácia ochrany pred povodňami
Orgánmi ochrany pred povodňami sú:
 ministerstvo
 okresný úrad v sídle kraja
 okresný úrad
Ochranu pred povodňami riadia a zabezpečujú aj obce.
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Vláda, orgány ochrany pred povodňami a obce zriaďujú povodňové komisie ako svoj poradný
a výkonný orgán. Povodňové komisie sú:
 ústredná povodňová komisia
 krajská povodňová komisia
 okresná povodňová komisia
 povodňové komisie obcí

Riadenie a zabezpečovanie ochrany pred povodňami obcou
Obec riadi a zabezpečuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami na území obce.
Obec spolupracuje vo veciach ochrany pred povodňami s okresným úradom, s okresným
riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru, so správcom vodohospodársky významných
vodných tokov a so správcami drobných vodných tokov v katastrálnom území obce.
Obec vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany
pred povodňami tieto činnosti:
1. v oblasti prevencie
a) usmerňuje a kontroluje činnosť osôb pri plnení úloh na úseku ochrany pred povodňami,
b) spolupracuje so správcom vodohospodársky významných vodných tokov, správcom drobných
vodných tokov a poverenými osobami pri vypracovaní, prehodnocovaní a aktualizáciách
predbežného hodnotenia povodňového rizika,
c) spolupracuje s poverenými osobami a so správcom vodohospodársky významných vodných
tokov na vyhotovení návrhov plánov manažmentu povodňového rizika, ich prehodnocovaní
a aktualizácii, najmä pri navrhovaní preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami
situovaných v katastrálnom území obce, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov,
zmenšujú maximálny prietok povodne alebo chránia územie pred zaplavením počas povodne,
d) spolupracuje v rámci svojich možností na vykonávaní preventívnych opatrení na ochranu
pred povodňami v katastrálnom území obce, najmä preventívnych opatrení, ktoré spomaľujú odtok
vody z povodia do vodných tokov, zvyšujú retenčnú schopnosť povodia alebo podporujú
prirodzenú akumuláciu vody v lokalitách na to vhodných, zmenšujú maximálny prietok povodne
alebo chránia intravilán pred zaplavením povrchovým odtokom s ich vlastníkmi, správcami
alebo užívateľmi,
e) spracúva povodňový plán zabezpečovacích prác, ak má drobný vodný tok alebo jeho ucelený
úsek v nájme alebo vo výpožičke a tento predkladá na schválenie okresnému úradu,
f) ukladá všeobecne záväzným nariadením obce povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový
plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môže byť
postihnutý povodňou a prikladá ich k povodňovému plánu obce,
g) vypracúva povodňový plán záchranných prác obce, ktorého súčasťou sú povodňové plány
záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov podľa šiesteho bodu,
h) zriaďuje na plnenie úloh na úseku ochrany pred povodňami povodňovú komisiu obce
a vypracúva jej štatút,
i) zabezpečuje v rámci možností pracovné sily a vecné prostriedky na ochranu pred povodňami,
vyhotovuje súpis vecných prostriedkov, zabezpečuje ich riadne uskladnenie a udržiavanie,
j) oznamuje termín konania povodňovej prehliadky vlastníkom, správcom alebo užívateľom
stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré sú umiestnené v predmetnom vodnom toku, stavieb
križujúcich predmetný vodný tok, stavieb v jeho inundačnom území alebo v území ohraničenom
záplavovou čiarou povodne so strednou pravdepodobnosťou výskytu alebo v území,
ktoré je pravdepodobne ohrozené povodňami,
k) zúčastňuje sa povodňových prehliadok na vodných tokoch, ktoré pretekajú cez katastrálne
územie obce,
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2. počas povodňovej situácie
a) vyhlasuje a odvoláva II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity pre územie
obce na návrh správcu vodohospodársky významného vodného toku alebo správcu drobného
vodného toku, alebo z vlastného podnetu a informuje o tom bezodkladne okresný úrad
alebo koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému alebo Hasičský a záchranný zbor,
správcu vodohospodársky významných vodných tokov a ústav,
b) upozorňuje na nebezpečenstvo povodne obce smerom po prúde vodného toku,
c) zriaďuje a vykonáva na svojom území hliadkovú službu počas III. stupňa povodňovej aktivity
a počas mimoriadnej situácie, ak ju nie je schopná samostatne vykonávať, spolupracuje
pri jej organizácii so správcom vodohospodársky významných vodných tokov a prípadne
so správcom drobného vodného toku,
d) dohliada, aby vlastníci, správcovia a užívatelia stavieb, objektov a zariadení na území obce, ktoré
môžu byť ohrozené povodňou, vykonali opatrenia na ochranu pred povodňami podľa povodňového
plánu záchranných prác,
e) vyžaduje od fyzických osôb osobnú pomoc na plnenie úloh pri ochrane pred povodňami, pokiaľ
nejde o fyzické osoby oslobodené od osobných úkonov,
f) ukladá povinnosť osobe poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh počas povodňovej situácie,
g) vypracúva v čase III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie priebežné správy
o povodňovej situácii a predkladá ich okresnému úradu,
h) operatívne rieši problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami,
3. po povodni
a) zabezpečuje obnovenie základných podmienok pre život ľudí a pre hospodársku činnosť
na povodňou zaplavenom území,
b) vyhodnocuje povodňové škody na majetku obce a na majetku osôb, ktoré vznikli v katastrálnom
území obce,
c) vypracúva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach,
ktorú predkladá okresnému úradu.
Obec vykonáva pri ochrane pred povodňami v rámci preneseného výkonu pôsobnosti štátnej
správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku tieto činnosti:
a) poskytuje správcovi vodohospodársky významných vodných tokov alebo poverenej osobe
informácie z územnoplánovacej dokumentácie a prípadne ďalšie informácie, ktoré môžu prispieť
k vypracovaniu, prehodnocovaniu a aktualizácii predbežného hodnotenia povodňového rizika,
b) poskytuje správcovi vodohospodársky významných vodných tokov alebo poverenej osobe
podklady potrebné na vyhotovenie, prehodnotenie a aktualizáciu mapy povodňového rizika,
c) koordinuje povoľovanie stavieb a určovanie regulatív priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia v územnom pláne obce alebo v územnom pláne zóny s opatreniami na ochranu
pred povodňami, ktoré sú uvedené v schválenom pláne manažmentu povodňového rizika,
d) zabezpečuje vyznačenie všetkých záplavových čiar zobrazených na mapách povodňového
ohrozenia do územného plánu obce alebo územného plánu zóny pri najbližšom preskúmavaní
schváleného územného plánu podľa osobitného predpisu; ak obec nemá spracovaný územný plán
obce využíva mapy povodňového ohrozenia v činnosti stavebného úradu,
e) žiada správcu vodohospodársky významného vodného toku o vypracovanie návrhu rozsahu
inundačného územia alebo o navrhnutie zmeny rozsahu inundačného územia na obstaranie
územného plánu obce alebo územného plánu zóny v blízkosti neohradzovaného vodného toku, jeho
zmeny alebo doplnku,
f) spolupracuje so správcom vodohospodársky významných vodných tokov a s poverenými
osobami pri vypracúvaní, prehodnocovaní a aktualizácii plánu manažmentu povodňového rizika,
najmä pri navrhovaní preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami situovaných na území
obce, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov alebo chránia územie obce pred
zaplavením povrchovým odtokom, zmenšujú maximálny prietok povodne, chránia územie obce
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pred zaplavením vodou z vodného toku alebo chránia územie obce pred zaplavením vnútornými
vodami a navrhované preventívne opatrenia sú situované na území obce.
Obec ďalej:
a) vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu, ak hrozí bezprostredné ohrozenie životov, zdravia,
majetku, kultúrneho dedičstva alebo životného prostredia povodňou a ihneď o tom informuje
okresný úrad alebo koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému, alebo okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, správcu vodohospodársky významných vodných
tokov a ústav,
b) zabezpečuje v rámci svojich možností vybavenie obecného hasičského zboru potrebnými
prostriedkami a výstrojom na výkon povodňových záchranných prác podľa osobitného predpisu,
c) poskytuje obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej
povodňou podľa osobitného predpisu.
Povodňová komisia obce:
Povodňová komisia koordinuje a kontroluje prípravu a plnenie úloh pri ochrane pred povodňami.
Povodňová komisia
1. v oblasti prevencie
a) oboznamuje sa s predbežným hodnotením povodňového rizika, mapami povodňového ohrozenia
a mapami povodňového rizika na území svojej pôsobnosti a s ich prehodnoteniami a aktualizáciami,
b) oboznamuje sa s návrhom prvého plánu manažmentu povodňového rizika, s návrhom na jeho
aktualizáciu na území svojej pôsobnosti a iniciatívne predkladá návrhy a pripomienky,
c) oboznamuje sa s hodnotením pokroku pri dosahovaní cieľov v pláne manažmentu povodňového
rizika a predkladá návrhy na prehodnotenie a aktualizáciu opatrení na území svojej pôsobnosti
pri aktualizácii plánov manažmentu povodňového rizika,
d) koordinuje a kontroluje prípravu a vykonávanie preventívnych opatrení na ochranu
pred povodňami,
e) navrhuje opatrenia, ktorých splnenie je potrebné na zabezpečenie ochrany pred povodňami.
2. počas povodňovej situácie
a) sleduje a hodnotí vývoj povodňovej situácie,
b) koordinuje a kontroluje činnosť povodňových komisií zriadených na nižšej úrovni a poskytuje
im potrebnú pomoc,
c) kontroluje vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác,
navrhuje opatrenia na zvýšenie ich účinnosti a na odstránenie zistených nedostatkov,
d) navrhuje vykonanie opatrení, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ochrany pred povodňami,
e) navrhuje alebo posudzuje návrh na mimoriadnu manipuláciu na vodných tokoch a vodných
stavbách, na uvoľňovanie ľadovej zátarasy alebo ľadovej zápchy výbušninami a na vytvorenie
umelej prietrže na ochranu pred povodňami,
f) operatívne plní podľa vývoja povodňovej situácie ďalšie úlohy s cieľom znížiť povodňové riziko
a minimalizovať povodňové škody,
g) navrhuje vyhlásenie mimoriadnej situácie.
1. po povodni
a) prerokuje správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach,
b) navrhuje opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré sa zistili počas povodňovej situácie
pri vykonávaní povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác.
Návrhy obecnej povodňovej komisie alebo krízového štábu obce na vykonanie opatrení
na zabezpečenie ochrany pred povodňami vydáva príkazmi obec.
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Ak plnenie úloh obce na úseku ochrany pred povodňami počas povodňovej situácie
zabezpečuje krízový štáb, obec nezriadi obecnú povodňovú komisiu. Úlohy obecnej povodňovej
komisie určuje štatút obecnej povodňovej komisie, ktorý schvaľuje starosta obce.
Grafická časť predpokladaných povodňových záchranných prác v obci sa vypracúva
na mapách v mierkach 1 : 1 440, 1 : 2 880 alebo podľa konkrétnych podmienok a možností
alebo v digitálnej forme v geografickom informačnom systéme.
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II.
ZOZNAM ORGÁNOV, KOMISIÍ
A ŠTÁBOV, KTORÉ RIADIA
A ZABEZPEČUJÚ OCHRANU PRED
POVODŇAMI, VRÁTANE ADRIES,
ČÍSIEL TELEFÓNU, E-MAILOVÝCH
ADRIES A ČÍSIEL FAXU
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II. 1. Obecná povodňová komisia
Zoznam členov Obecnej povodňovej komisie obce Rožkovany
Por.
Čís.

1

2

3

Údaje o vyrozumievanej osobe
Funkcia v KŠ obce
Titul, meno, priezvisko

Predseda PK,
PhDr. Beáta Kollárová, PhD.

Mobil
tel. na pracovisko

0905 234 096
051/4572 321

Funkcia

Starostka obce

tel. v mieste bydliska

0905 572 636

Názov organizácie,
adresa

Obec Rožkovany

Fax

051/4572 321

e – mail

obec@rozkovany.sk
0905 100 473

Funkcia v KŠ obce
Titul, meno, priezvisko

Člen PK, Bc. Jozef Koscelník

Funkcia
Názov organizácie,
adresa
Funkcia v KŠ obce
Titul, meno, priezvisko
Funkcia
Názov organizácie,
adresa

Zástupca starostky

Funkcia v KŠ obce
Titul, meno, priezvisko

Člen PK, Peter Petruf

Člen PK, Stanislav Čekan

4

5

6

Kontaktné údaje

Mobil
tel. na pracovisko
tel. v mieste bydliska
Fax
e – mail
Mobil
tel. na pracovisko
tel. v mieste bydliska
Fax
e – mail

tel. na pracovisko

051/4893 048
051/4572 444

Názov organizácie,
adresa
Funkcia v KŠ obce
Titul, meno, priezvisko
Funkcia
Názov organizácie,
adresa
Funkcia v KŠ obce
Titul, meno, priezvisko
Funkcia
Názov organizácie,
adresa

Fax
e – mail
Mobil
tel. na pracovisko
tel. v mieste bydliska
Fax
e – mail
Mobil
tel. na pracovisko
tel. v mieste bydliska
Fax
e – mail

Člen PK, Ján Duľa
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Rožkovany 241

Rožkovany 166

0905 104 970

tel. v mieste bydliska

Rožkovany 177

0907 460 010

Mobil

Funkcia

Člen PK, Ján Funtaľ

051/7465 585

Adresa
trvalého pobytu
prechodného pobytu

Rožkovany 1

0907 373 916
051/4573 206

Rožkovany 206

0905 371 568
Rožkovany 109

Plán zvolania obecnej povodňovej komisie
Obecná povodňová komisia bola zriadená na základe ustanovenia § 26 ods. 3 bod a) 8. zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane
pred povodňami a rozhodnutím (VZN alebo iné).
Zvolanie členov obecnej povodňovej komisie bude vykonané telefonicky na pracovisko, bydlisko alebo mobilný telefón člena komisie
prípadne spojkou. V prípade časovej núdze alebo iných nepredpokladaných udalostí bude vykonaný zvoz členov komisie motorovými vozidlami
vyčlenenými obecným úradom.
Tu Beáta Kollárová, starostka obce (meno, funkcia), nastal I./je vyhlásený II./III. stupeň povodňovej aktivity. Dostavte sa na Obecný
úrad (prípadne iné miesto) ............................. (miesto zasadnutia alebo činnosti povodňovej komisie). Čas ................ hod. (uviesť čas
vyrozumenia).
Členovia obecnej povodňovej komisie sú povinný bez meškania ihneď sa dostaviť na určené miesto a aktívne sa podieľať na riešení
vzniknutej situácie.
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II. 2. Krízový štáb obce
Zoznam členov Krízového štábu obce Rožkovany
Por.
Čís.

1

2

3

Údaje o vyrozumievanej osobe
Funkcia v KŠ obce
Titul, meno, priezvisko

Predseda KŠ,
PhDr. Beáta Kollárová, PhD.

Mobil
tel. na pracovisko

0905 234 096
051/4572 321

Funkcia

Starostka obce

tel. v mieste bydliska

0905 572 636

Názov organizácie,
adresa

Obec Rožkovany

Fax

051/4572 321

e – mail

obec@rozkovany.sk
0905 100 473

Funkcia v KŠ obce
Titul, meno, priezvisko

Člen KŠ, Bc. Jozef Koscelník

Funkcia

Zástupca starostky

Názov organizácie,
adresa
Funkcia v KŠ obce
Titul, meno, priezvisko
Funkcia
Názov organizácie,
adresa
Funkcia v KŠ obce
Titul, meno, priezvisko

Člen KŠ, Stanislav Čekan

Člen KŠ, Peter Petruf

4

5

6

Kontaktné údaje

Mobil
tel. na pracovisko
tel. v mieste bydliska
Fax
e – mail
Mobil
tel. na pracovisko
tel. v mieste bydliska
Fax
e – mail

tel. na pracovisko

051/4893 048
051/4572 444

Názov organizácie,
adresa
Funkcia v KŠ obce
Titul, meno, priezvisko
Funkcia
Názov organizácie,
adresa
Funkcia v KŠ obce
Titul, meno, priezvisko
Funkcia
Názov organizácie,
adresa

Fax
e – mail
Mobil
tel. na pracovisko
tel. v mieste bydliska
Fax
e – mail
Mobil
tel. na pracovisko
tel. v mieste bydliska
Fax
e – mail
11

Člen KŠ, Ján Duľa

Rožkovany 177

Rožkovany 241

Rožkovany 166

0905 104 970

tel. v mieste bydliska

Adresa
prechodného pobytu

0907 460 010

Mobil

Funkcia

Člen KŠ, Ján Funtaľ

051/7465 585

trvalého pobytu

Rožkovany 1

0907 373 916
051/4573 206

Rožkovany 206

0905 371 568
Rožkovany 109

Plán zvolania krízového štábu obce
Zvolanie členov krízového štábu bude vykonané telefonicky na pracovisko, bydlisko alebo mobilný telefón člena komisie prípadne spojkou.
V prípade časovej núdze alebo iných nepredpokladaných udalostí bude vykonaný zvoz členov krízového štábu motorovými vozidlami vyčlenenými
obecným úradom.
Tu Beáta Kollárová, starostka obce (meno, funkcia), nastal I./je vyhlásený II./III. stupeň povodňovej aktivity. Dostavte sa na Obecný
úrad (prípadne iné miesto) ............................. (miesto zasadnutia alebo činnosti krízového štábu). Čas ................ hod. (uviesť čas vyrozumenia).
Členovia krízového štábu sú povinný bez meškania ihneď sa dostaviť na určené miesto a aktívne sa podieľať na riešení vzniknutej situácie.
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II.3. Okresný úrad Sabinov odbor starostlivosti o životné prostredie

Telefón

Por.
č.

Titul,
meno a
priezvisko

Funkcia

1.

Ing.
Stanislav
Girašek

Vedúci
OÚ Sabinov,
OSŽP

Rožkovany 31, 082
051/4880334
71 Rožkovany

Ing.
Slavomír
Čekan
Ing. Jana
Štieberová

OÚ Sabinov,
OSŽP, ŠVS

Matice Slovenskej
9,083 01 Sabinov

051/4880366

Námestie slobody
85, 083 01 Sabinov

4 880 357

Námestie slobody
85, 083 01 Sabinov

4880357

Kukučínova 34,
082 71 Lipany

051/4880366

2.
3.
4.

Ing. Monika
Piskoríková

5.

PhDr. Iveta
Sekeráková

OÚ Sabinov,
OSŽP, ŠVS

Adresa

Práca

Mobil/domov

e-mail

girasek.stanislav@sb.ouzp.sk

902182725

cekan.slavomir@sb.ouzp.sk

915921507

iveta.sekerakova@sb.vs.sk
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Fax

II.4. Plán zvolania Okresnej povodňovej komisie v Sabinove
Okresná povodňová komisia Sabinov
Por. č. Titul,

meno a

Funkcia

Adresa

Telefón

e-mail

Fax

prednosta@sb.vs.sk

051/4880361

priezvisko
Práca
051/4880335

Mobil/domov
918850620

051/4880366

902182725

1.

Ing. Ján Baňas

Predseda
Okresný úrad
Sabinov

Nám. sv. Martina 56,
082 71 Lipany

2.

Ing. Slavomír Čekan

Tajomník
OÚ Sabinov, OSŽP,
ŠVS

Matice Slovenskej
9,083 01 Sabinov

3.

Ing. Stanislav Girašek

Rožkovany 31, 082 71
Člen
OÚ Sabinov, OSŽP
Rožkovany

4.

Ing. Amália Šoltýsová

Člen
OÚ Sabinov, OKR

Puškinova 2, 083 01
Sabinov

051/4880324

051/4522951

5.

Mjr. Mgr. Martin Václavek

Člen
OR HaZZ Prešov

Sadová 613/42, 094 31
Hanušovce nad
Topľou

051/7465541

918862924

martin.vaclavek@mi
nv.sk

051/7465509

6.

Mjr. PhDr. Ján Ištoňa

Člen
OR PZ Prešov

918492474

jan.istona@minv.sk

961803109

7.

Ing. Jana Mýtniková,MPH

Člen
RÚVZ Prešov

051/7733806

8.

Ing. Martin Cap

9.

Ing. Jaroslav Humeník

10.

MVDr. Vladimír Gašpar

051/4880334

Horárska 5, 080 01 Prešov

cekan.slavomir@sb.ouzp.sk

girasek.stanislav@sb.ouzp.sk

amalia.soltysova@sb.vs.sk

Tatranská 47, 080 01
Prešov

051/7580310

911545937

po.riaditel@uvzsr.sk

Vihorlatská 7228/18,
Člen
SVP š.p., OZ Košice
080 01 Prešov
Oravská 6433/1, 080
Člen
Správa a údržba ciest,
01 Prešov
PSK Prešov

051/7711367
051/7498362
051/7563751

914365102

martin.cap@svp.sk

915881646

humenik.jaroslav@s
ucpsk.sk

051/7563752

051/7493650

905294989

riaditel.po@svps.sk

051/7493651

Člen
RVPS Prešov

Seniakovce 6, 082 03
Lemešany
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11.

Mgr. Stanislav Palenčár

Člen
ÚPSVaR Prešov

Kvetná 3,
083 01
Sabinov

051/2442300

905345462

12.

Ing. Zuzana Ondrejová

Člen
OÚ Prešov, OCDaPK

Ružová 59, 083 01
Sabinov

051/7465884

904559017

13.

Ing. Adriana Štelbaská

Člen
OÚ Prešov, PaLO

Hviezdoslavova 37,
082 71 Lipany

051/7485914

908227058

14.

MUDr. Peter Obrimčák

Člen
PSK Prešov

Chotčanská 142/47, 091 01 Stropkov

911905667

stanislav.palencar@
upsvar.gov.sk

051/2440109

zuzana.ondrejova@po.kud.gov.sk

adriana.stelbaska.pp
o@3s.land.gov.sk

051/7581588

peter.obrimcak@vucpo.sk

Okresná povodňová komisia má sídlo v budove Okresného úradu v Sabinove
Počas doby vyhlásenia stavu pohotovosti a ohrozenia zasadá komisia v budove Okresného úradu v Sabinove

II.5. Technický štáb Okresnej povodňovej komisie v Sabinove
Por. č.

Titul,
meno a priezvisko

Funkcia

Telefón

Adresa

Práca
051/4891150

1.

kpt. Mgr. Patrik Pulščak

Vedúci
OR HaZZ Prešov

Obrancov mieru 66,
080 01 Prešov

2.

PhDr. Iveta Sekeráková

Člen
OÚ Sabinov, OSŽP,
ŠVS

Kukučínova 34, 082
71 Lipany

051/4880366

3.

Ing. Matúš Skladaný

Člen
OÚ Sabinov, OKR

Záhradná 17, 083 01
Sabinov

051/4880337

4.

Mjr. Mgr. Pavol Rabatin

Člen
OR PZ Prešov

Červená Voda 148, 083 01 Červená Voda
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e-mail
Mobil/domov
905348793 patrik.pulscak@min
v.sk
915921507

Fax

051/7465509

iveta.sekerakova@sb.vs.sk

matus.skladany@sb.vs.sk

918763898

pavol.rabatin@minv.
sk

961803949

Karpatská 6, 080 01
Prešov

051/7580313

910938410

po.miscikova@uvzsr
.sk

Vihorlatská 7228/18,
Člen
SVP š.p., OZ Košice
080 01 Prešov

051/7711367
051/7498362

914365102

martin.cap@svp.sk

5.

Ing. Tatiana Miščíková

Člen
RÚVZ Prešov

6.

Ing. Martin Cap

7.

Ľubomír Tomčufčík

Člen
Správa a údržba ciest,
PSK Prešov

8.

MVDr. Valérian Kvočka

Člen
RVPS Prešov

9.

Brezovička

082 74

915963372 tomcufcik.lubomir@
051/4572381
sucpsk.sk

051/7733806

051/7563752

Jabloňova 20, 080 01
Prešov

051/7493650

902628223

Ing. Peter Šebeš

Suchá Dolina 26, 082
Člen
OÚ Prešov, OCDaPK
43 Sedlice

051/7465897

902536044

peter.sebes@po.kud.gov.sk

10.

Ing. Andrej Filip

Za majerom 20, 082 56
Člen
OÚ Prešov, PaLO
Pečovská Nová Ves

051/7485963

908504657

andrej.filip.lpo@3s.land.gov.sk

11.

Ing. Jaroslav Timko

Člen
PSK Prešov

908992555

jaroslav.timko@vucpo.sk

12.

Mgr. Martin Drobňák

Člen
ÚPSVaR PO

Moyzesova 4, 082 71
Lipany

051/2442451

13.

Ing. František Talarovič

Člen
VVS a.s. Košice

Matice Slovenskej 20,
083 01 Sabinov

051/7572241

903903968
051/4522658

14.

Ing. Andrea Marcinková

Mirka Nešpora 28, 080
Člen
OÚ Prešov, OBaBP
01 Prešov

051/7082340
051/7082382
0911106178

805524158

andrea.marcinkova
@po.vs.sk

15.

Ing. Anton Mikloš

055/6101398

905475521

miklos_anton@vse.sk

Člen
VSE a.s. Košice

Čergovská 26, 080 01 Prešov

Štúrova 11, 082 22
Šarišské Michaľany
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051/7493651

martin.drobnak@ups
var.gov.sk

051/2440109

frantisek.talarovic@vodarne.eu

051/7732663

II.6. Okresný úrad Sabinov

Por.
č.

Titul,
meno a
priezvisko

Funkcia

Adresa

Telefón
Práca

e-mail

Fax

Mobil/domov

1.

Ing. Ján Baňas

Prednosta
OÚ Sabinov

Námestie slobody 85,
083 01 Sabinov

051/4880335

prednosta@sb.vs. 051/4880361
sk

2.

Mária Visocká

sekretáriát
OÚ Sabinov

Námestie slobody 85,
083 01 Sabinov

051/4880301

Mária.Visocka@ 051/4880361
sb.vs.sk

3.

Ing. Slavomír
Čekan

OÚ Sabinov, OSŽP,
ŠVS

Námestie slobody 85,
083 01 Sabinov

051/4880366

4.

Ing. Amália
Šoltysová
Ing. Matúš
Skladaný

OÚ Sabinov, OKR

Námestie slobody 85,
083 01 Sabinov
Námestie slobody 85,
083 01 Sabinov

051/4880324

5.

OÚ Sabinov, OKR

051/4880337
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902182725

cekan.slavomir@sb.ouzp.sk

amalia.soltysova@sb.vs.sk
matus.skladany@sb.vs.sk

Prednostovia okresných úradov Prešovského kraja

Prešov

Námestie mieru 3,
081 92 Prešov

Titul, meno a
priezvisko
Ing. Vladimír
JÁNOŠÍK

Bardejov

Dlhý rad 16,
085 01 Bardejov

Humenné

Okresný úrad

Adresa

Telefón

Kontaktné údaje na pracovisko
fax

e- mail

051/708 22 01

051/7721 423

prednosta@po.vs.sk

Ing. Miroslav
BUJDA

054/4710 329

054/4746 653

prednosta@bj.vs.sk

Kukorelliho 1,
066 01 Humenné

Ing. Ondrej
MUDRY

057/7704200

057/7881401

prednosta@he.vs.sk

Kežmarok

Dr. Alexandra 61,
060 01 Kežmarok

PhDr.Mgr. Ján
FERENČÁK

052/4261 502

052/4261 524

prednosta@kk.vs.sk

Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. Ing. Mariana
16, 058 44 Poprad
BELJUSKÁ

052/7160 111

052/7725 020

prednosta@pp.vs.sk

Stará Ľubovňa

Nám.gen.Štefánika 1,
06401 Stará Ľubovňa

Ing. Peter
SOKOL

052/4321 623

052/4324 801

prednosta@sl.vs.sk

Stropkov

Hlavná 26 ,
091 01 Stropkov

Mgr. Alfonz
VESELÝ

054/7423 609

054/7423 790

prednosta@sp.vs.sk

Svidník

Sovietskych hrdinov
102, 089 17 Svidník

PaedDr. Jozef
BASLÁR

054/7863 111

054/7863 299

prednosta@sk.vs.sk

Vranov n/Topľou

Námestie slobody 5,
093 01 Vranov
n/Topľou

Ing. Mária
CINGEĽOVÁ

057/4462 728

057/4422 892

prednosta@vt.vs.sk
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II. 7 Adresár členov krízového štábu Okresného úradu Sabinov pre vyrozumenie - stáli členovia
súčasný stav k 01.09.2014
Titul, meno a

Organizácia

Adresa

Tel.číslo

priezvisko

funkcia

pracoviska

na prac.

Ing. Ján Baňas,
predseda KŠ

OÚ Sabinov, prednosta

Námestie slobody 85,
Sabinov

051/4880335

051/4880361 prednosta@sb.vs.sk

0918850620 Námestie sv. Martina 713/56

Ing. Amália
Šoltysová,
podpredseda KŠ

OÚ Sabinov, vedúca
Námestie slobody 85,
odboru krízového riadenia Sabinov

051/4880324

051/4880361 amalia.soltysova@sb.vs.sk

0918850623 Puškinova 2, Sabinov

051/4880337

051/4880361 matus.skladany@sb.vs.sk

0918850623 Záhradná 17, Sabinov

zástupca riaditeľa OR PZ v OR PZ v Prešove,
Prešove
Vajanského 32, 080
01 Prešov
riaditeľ OR HaZZ v
Požiarnická 1, 080 01
Prešove
Prešov

0961803102

0961803109 jan.istona@minv.sk

0908723857 Horárska 5, Prešov

051/7465541

051/7465586 martin.vaclavek@hazz.min
v.sk

0918826924 Sadová 613/42,

Ing. Jana
Mýtniková, PMH
člen

RÚVZ so sídlom v
Prešove riaditeľka

RÚVZ, Hollého 5,
080 01 Prešov

051/7580310

051/7733806 po.riaditel@uvzsr.sk

0911545937 Tatranská 47, 080 01 Prešov

Ing. František
Talarovič
člen

VVS, a.s., Prešov
výrobno-technický
námestník

VVS, a.s., závod
Prešov, Kúpeľná 3,
080 01 Prešov

051/7572241

051/7572660 frantisek.talarovic@vodarn
e.eu

0903903968 Matice slovenskej 16,

MVDr. Vladimír
Gašpar
člen
MVDr. Valerián
Kvokačka
člen

Regionálna veterinárna a
potravinová správa
Prešov, riaditeľ

Levočská 112
Prešov

051/7493650

051/7493651 Riaditel.Po@svps.sk

0908876834 Seniakovce 6

Regionálna veterinárna a
potravinová správa
Prešov,vedúci odboru
zdravia zvierat
OÚ Sabinov, vedúci
odboru ochrany životného
prostredia
OÚ Sabinov, vedúci
katastrálneho odboru

Levočská 112

051/7493651 Zdravie.Zvierat.PO@svps.s
k

0902628223 Jabloňová 20, 080 01 Prešov

girasek.stanislav@sb.ouzp.
sk

Rožkovany 31, 082 71 Lipany

Ing. Matúš Skladaný OÚ Sabinov, odbor KR,
samostatný radca
člen
mjr. PhDr. Ján
Ištoňa člen
mjr. Mgr. Martin
Václavek
člen

Ing. Stanislav
Girašek člen
Ing. Vladimír Dujava
člen

Námestie slobody 85,
Sabinov

Prešov

Námestie slobody 85,
083 01 Sabinov

051/4880334

17, novembra 2,
083 01 Sabinov

051/2818762

Fax

E-mail

051/4520867 sksbrsk@skgeodesy.sk
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tel. do
bytu
pevná
linka

mobil služ.

Adresa bydliska

mobil súkr.
Lipany

094 31 Hanušovce n/Topľou

083 01 Sabinov

0910908364 J.Cirbusovej 23,
083 01 Sabinov

II. 8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove

Názov

Telefón

Fax

E-mail

051/773 2222
150

051/7465 509

operacne.po@hazz.minv.sk

Adresa

Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru Prešov

Požiarnická 1, 080 01 Prešov

II. 9. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému
Por.
č.

Titul,

meno a

Funkcia

Adresa

Telefón

e-mail

Fax

priezvisko
Práca

Mobil/domov

915837413

1.

Ing. Vladimír Tutoky

Vedúci oddelenia
OU PO OKR

Námestie Mieru 1,
081 92 Prešov

7 082 457

2.

Ing. Igor Lazorík

Odborný radca
OU PO OKR

Námestie Mieru 1,
081 92 Prešov

7 082 450

3.

Mgr. Ľubomíra Capová

Radca
OU PO OKR

Námestie Mieru 1,
081 92 Prešov

7 082 233

vladimir.tutoky@po.vs.sk
igor.lazorik@po.vs.sk
lubomira.capova
@po.vs.sk

7082131

II. 10. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
Názov
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
Prešov

Adresa
Vajanského 32, 080 01 Prešov
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Telefón

Fax

E-mail

0961-80-1111
(tel. ústredňa)
158

0961-80-3109

dzobanik@minv.sk

II.11. Záchranné zložky integrovaného záchranného systému
Názov

Adresa

Telefón

Fax

E-mail

051/7732 222

051/7465 509

operacne.po@hazz.minv.sk

051/7465 570

051/7465 586

operacne.pv@hazz.minv.sk

Hasičské zbory
Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Prešove
Krajské riaditeľstvo Hasičského a
záchranného zboru v Prešove

Požiarnická 1
080 01 Prešov
Požiarnická 1
080 01 Prešov

Záchranná zdravotná služba
Fakultná nemocnica s poliklinikou
J. A. Reimana, Prešov

J. Hollého 14, 080 01 Prešov

051/7011 111

051/7722 247

riaditel@fnsppresov.sk

FALCK Záchranná a.s. Košice

Bačikova 7, 040 01 Košice

0650 555 000

055/2813 301

info@falck.sk

Košická záchranka, Košice

Rastislavova 43, 041 91 Košice

055/6814 301

055/6814 480

riaditel@kezachranka.sk

Ozbrojené sily Slovenskej republiky
2. mechanizovaná brigáda

0960 521 338
051/7722 879
Dozorný útvaru

Nám. Legionárov 4
080 01 Prešov

dozorny2.mb@mil.sk

Obecná polícia
Mestská polícia Prešov

Jarková 24, 080 01 Prešov

051/3100 351
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051/7732 670

mestska.policia@presov.sk

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

22

III. 1. Vodné toky pretekajúce cez obec, vrátane prehľadnej situácie

23

Rieka Torysa :
V katastrálnom území obce preteká v dĺžke 3 km. Jej priemerná výška hladiny je 40 cm. Rieku pretína
štátna cesta III triedy mostom , po ktorom vedú inžinierske siete ( plyn, voda, kanalizácia ).Na pravom
brehu rieky sú ohrozené záhrady a rodinné domy v počte 10 ,ČOV a budovy bývalého štátneho majetku.
Na ľavom brehu sú ohrozené: futbalové ihrisko, regulačná stanica plynu a prečerpávacia stanica ČOV.

Rožkoviansky potok je potok v dolnom Šariši, na území okresu Sabinov. Je to pravostranný prítok
Torysy, meria 2,4 km a je tokom VI. rádu.Pramení v pohorí Bachureň na severnom úpätí vrchu Marduňa
24

(873,8 m n. m.) v nadmorskej výške približne 495 m n. m.Od prameňa tečie najprv na sever, potom
sa stáča na severovýchod a sprava priberá krátky prítok prameniaci západne od kóty 528,5 m. Ďalej
už pokračuje výhradne severoseverovýchodným smerom, na dolnom toku preteká obcou Rožkovany
a zároveň vstupuje do Spišsko-šarišského medzihoria, do podcelku Šarišské podolie. Na severnom okraji
obce sa v nadmorskej výške cca 361 m n. m. vlieva do Torysy.
Rožkovianským potokom sú najviac ohrozené 2 rodinné domy po jeho pravom brehu na dolnom toku .
Potok je vyregulovaný pretínajú ho 2 mosty s cestou III. triedy a 17 mostov ako príjazdy k rodinným
domom. Je ohrozený aj kaštieľ, OcÚ, predajňa Jednota , pohostinstvo, požiarna zbrojnica.
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Milpošský potok je potok v dolnom Šariši, na území okresu Sabinov. Je to ľavostranný prítok Torysy,
meria 8,7 km a je tokom VI. rádu. Pramení v Čergove pod sedlom Ždiare (972 m n. m.) v nadmorskej
výške približne 860 m n. m. Na hornom toku tečie sprvu severojužným smerom, následne sa stáča
na juhojuhozápad, zľava priberá krátky prítok (601,5 m n. m.) prameniaci juhozápadne od kóty 855,6 m
a sprava prítok z juhovýchodného svahu Kostolného vrchu (841,2 m n. m.). Potom vstupuje do Spišskošarišského medzihoria, do podcelku Ľubotínska pahorkatina a preteká obcou Milpoš. V obci postupne
priberá niekoľko prítokov: zľava prítok z lokality Za zámkom, sprava prítok z východného svahu
Gregorky (803,6 m n. m.), opäť zľava krátky prítok z oblasti Pastierskej a prítok zo západného svahu
Vysokej hory (790,2 m n. m.) a sprava občasný prítok zo severovýchodného svahu Lazov (648,5 m n.
m.). Ďalej už pokračuje severojužným smerom, prerezáva najvýchodnejší výbežok podcelku Hromovec
a na dolnom toku sa dostáva do podcelku Šarišské podolie. Z pravej strany ešte priberá krátky prítok
z juhovýchodného svahu Harčiarok (559,0 m n. m.), druhý prameniaci severovýchodne od kóty 486,0 m,
podteká štátnu cestu I/68 a železničnú trať č. 188 a východne od obce Rožkovany sa v nadmorskej výške
cca 357 m n. m. vlieva do Torysy.
Na dolnom toku potok ohrozuje rómsku osadu pri železničnej trati s jedným domom a zopár chatrčami.
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Voliansky potok je potok v dolnom Šariši, na území okresu Sabinov. Je to pravostranný prítok Torysy,
meria 3,7 km a je tokom VI. rádu. mení v pohorí Bachureň na severovýchodnom svahu Kamennej (810,3
m n. m.) v nadmorskej výške približne 685 m n. m. Na hornom toku tečie smerom na sever a z ľavej
strany priberá prítok (1,6 km) zo severovýchodného svahu Mardune (873,8 m n. m.). Následne pokračuje
severosevervýchodným smerom, na dolnom toku tečie na krátkom úseku najprv na severovýchod, sprava
priberá krátky prítok prameniaci západne od obce Jakubova Voľa a tečie k ústiu severným smerom.
Napokon vstupuje do Spišsko-šarišského medzihoria, do podcelku Šarišské podolie, a východne od obce
Rožkovany sa v nadmorskej výške cca 360 m n. m. vlieva do Torysy. Tvorí prirodzenú hranicu medzi
katastrami obcí Rožkovany a Jakubová Voľa. Jeho vybrežením môže byť ohrozená ČOV obce
Rožkovany a budovy a prevádzky na území bývalého ŠM.
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Potok : miestny názov Potúček má dĺžku cca 1,5 km. , tok má vyregulovaný pri vybrežení môže zaplaviť miestnu
komunikáciu .Problematickým miestom je priepust pod miestnou komunikáciou. Hrozia prívaly bahna.
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Potok : miestny názov Rybníky :
Preteká obcou a má dĺžku cca 2 km. Vodou z rozvodneného potoka je priamo ohrozených cca 3 rodinné domy .
Potok sa vlieva do Rožkovianského potoka, tesne pred jeho ústim do rieky Torysy.
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Potok miestny názov : Dubovický
Preteká okrajom obce s celkovou dĺžkou cca 2,5 km. Vodou z rozvodneného potoka je priamo ohrozených
6 rodinných domov. Potok sa vlieva do rieky Torysy.
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Potok miestny názov : Magdalénin potok
Má celkovú dĺžku cca 1,5 km. Vodou z rozvodneného potoka môže byť ohrozené futbalové ihrisko,
šatne, regulačná stanica plynu.

Nárazová a zrážková voda ohrozuje:
- môže ohroziť väčšinu rodinných domov v obci Rožkovany. Obec je situovaná pod svahmi pohoria
Bachurrne a obcou preteká šesť potokov a jedná rieka, ktoré sú v prípade prudkých alebo dlhotrvajúcich
dažďov zdrojom ohrozenia prívalovými vodami.
Spolu je návalmi vôd a bahna najviac ohrozených 22 rodinných domov a v nich žijúcich 133 obyvateľov
obce. Ďalej môžu byť ohrozené : potraviny Jednota, kaštieľ, OcÚ, potraviny Pod dubom , požiarna
zbrojnica, ČOV, prečerpávacia stanica ČOV, regulačná stanica plynu, miestne inžinierske siete a miestne
komunikácie.
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III. 2. Stupne povodňovej aktivity v profiloch vodomerných staníc a vodočetných
staníc v čiastkovom povodí nad obcou
Stupne povodňovej aktivity charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne, ktorá je vyjadrená
určenými vodnými stavmi alebo prietokmi vo vodných tokoch a na vodných stavbách. V povodňových
plánoch sú stanovené tri stupne povodňovej aktivity, pričom III. Stupeň povodňovej aktivity
charakterizuje najväčšie ohrozenie povodňou.
Vodné stavy a prietoky zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity schvaľuje ministerstvo
životného prostredia na návrh správcu vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcu
drobného vodného toku po prerokovaní s obvodným úradom životného prostredia alebo krajským úradom
životného prostredia a Slovenským hydrometeorologickým ústavom.

Stupne povodňovej aktivity
A/ Ministerstvo životného prostredia SR
Stanica

Tok

Riečny km

Plocha
povodia v km²

Výška hladiny
v cm

Stupeň povodňovej
aktivity

B/ Slovenský hydrometeorologický ústav a starý povodňový plán
Povodie rieky Torysy
Stanica

Tok

Riečny km

Plocha
povodia v km²

Výška hladiny
v cm

Stupeň povodňovej
aktivity

Riečny km

Plocha
povodia v km²

Výška hladiny
v cm

Stupeň povodňovej
aktivity

Riečny km

Plocha
povodia v km²

Výška hladiny
v cm

Stupeň povodňovej
aktivity

Povodie rieky ...............
Stanica

Tok

Povodie rieky ...............
Stanica

Tok
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Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity
Stupne povodňovej aktivity:

Nastáva

zaniká

sa vyhlasuje

sa vyhlasuje

I. stupeň povodňovej aktivity
pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne
a pri stúpajúcej tendencii hladiny vody, spravidla je to stav, keď
- sa voda vylieva z koryta vodného toku a dosahuje pätu hrádze
pri ohrádzovanom vodnom toku; päta hrádze je prienik líca hrádze
s terénom a tiež časť hrádze pri tomto prieniku,
hladina vody stúpa a je predpoklad dosiahnutia brehovej čiary koryta
neohradzovaného vodného toku
- na začiatku topenia snehu pri predpoklade zväčšovania odtoku
podľa meteorologických predpovedí a hydrologických predpovedí,
- pri výskyte vnútorných vôd, ak je hladina vody v priľahlých
vodných tokoch vyššia ako hladina vnútorných vôd.
pri poklese hladiny vodného toku pod úroveň určenú povodňovým plánom
a vtedy, keď má hladina vody klesajúcu tendenciu,
na neohrádzovaných vodných tokoch, keď voda klesne pod brehovú čiaru,
pri výskyte vnútorných vôd, keď je hladina vody v priľahlých vodných tokoch
nižšia ako hladina vnútorných vôd a vnútorné vody možno odvádzať
samospádom.
II. stupeň povodňovej aktivity
 pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne
a pri stúpajúcej tendencii hladiny vody; na neohrádzovanom vodnom
toku, ak hladina vody v koryte vodného toku dosiahne brehovú čiaru a má
stúpajúcu tendenciu,
 počas topenia snehu, ak podľa informácie poskytnutej predpovednou
povodňovou službou možno očakávať rýchle stúpanie hladín vodných
tokov,
 vtedy, keď vodou unášané predmety vytvárajú v koryte vodného toku, na
moste alebo na priepuste bariéru, pričom hrozí zatarasenie prietokového
profilu a vyliatie vody z koryta vodného toku,
 pri chode ľadov na vyššie položených úsekoch vodných tokov v povodí,
keď sa predpokladá vznik ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy a hrozba
vyliatia vody z koryta vodného toku,
 pri tvorbe vnútrovodného ľadu a zamŕzaní vody v účinnom prietokovom
profile, keď sa predpokladá vyliatie vody z koryta; účinný prietokový profil
je časť prietokového profilu, v ktorom prúdi voda v smere odtoku,
 pri výskyte vnútorných vôd, ak sa prečerpávaním vody dodrží maximálna
hladina vnútorných vôd stanovená v manipulačnom poriadku vodnej
stavby.
III. stupeň povodňovej aktivity
 pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne,
 na neohrádzovanom vodnom toku pri prietoku presahujúcom kapacitu
koryta vodného toku, ak voda zaplavuje priľahlé územie a môže spôsobiť
povodňové škody,
 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
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okolnosti, ktoré môžu spôsobiť povodňové škody,
 vtedy, keď vodou unášané predmety vytvorili v koryte vodného toku,
na moste alebo priepuste bariéru a voda sa vylieva z koryta vodného toku
a môže spôsobiť povodňové škody,
 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,
 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,
 pri prívalových dažďoch extrémnej intenzity,
 pri záplave územia vodou z koryta vodného toku pod vodnou stavbou,
ktorú spôsobila porucha alebo havária objektov alebo zariadení vodnej
stavby.

sa odvoláva

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

Mimoriadna situácia sa vyhlasuje počas III. stupňa povodňovej aktivity, ak hrozí bezprostredné hrozenie
životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva alebo životného prostredia povodňou.
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III. 3. Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania
obyvateľstva v obci
Hlásna povodňová služba a varovanie obyvateľstva
Hlásna povodňová služba prijíma a poskytuje informácie súvisiace s možným vznikom povodňovej
situácie alebo so vznikom mimoriadnej udalosti, na základe ktorých sa s využitím informačného systému
civilnej ochrany zabezpečí včasné varovanie obyvateľstva, vyrozumenie orgánov ochrany
pred povodňami, orgánov štátnej správy, zložiek Hasičského a záchranného zboru a obcí na povodňou
ohrozenom území.
Hlásnu povodňovú službu zabezpečuje:
 ministerstvo vnútra, okresné úrady v sídlach krajov, okresné úrady a obce,
 ministerstvo prostredníctvom ústavu a správcu vodohospodársky významných vodných tokov,
 predpovedná povodňová služba.
Varovanie obyvateľstva na povodňou ohrozenom území vykonáva varovacie a vyrozumievacie
centrum civilnej ochrany alebo obec podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 42/1994).
Informačný systém civilnej ochrany
Informačný systém CO (§ 3 ods. 14 zákona 42/1994) tvorí hlásna služba a informačná služba CO,
pričom:
1. hlásna služba zabezpečuje včasné varovanie obyvateľov a vyrozumenie osôb činných
pri riešení následkov MU a obcí o ohrození alebo o vzniku MU,
2. informačná služba zabezpečuje zber, spracovanie, vyhodnocovanie a poskytovanie informácií.

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

-

Obec Rožkovany na jej území zabezpečuje varovanie obyvateľstva:
prostredníctvom sirény,
miestnymi informačnými prostriedkami obce - miestny rozhlas

Sirény sú zdrojom výstražného zvukového signálu, ktorý musí mať vlastnosti uvedené v prílohe
vyhlášky.
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Sirény sa ovládajú diaľkovo z územne príslušného varovacieho a vyrozumievacieho centra
a miestne, pričom siréna/y v obci sa ovládajú miestne. Siréna v obci Rožkovany sa nachádza
na obecnom úrade.
Varovné signály sú (§ 3a ods. 1 zákona 42/1994 Z. z.):
a) „VŠEOBCNÉ OHROZENIE“ – dvojminútový kolísavý tón sirén pri ohrození alebo pri vzniku
mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti
b) „OHROZENIE VODOU“ – šesťminútový stály tón sirén pri ohrození ničivými účinkami vody
Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom
„KONIEC OHROZENIA“ – dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania (§ 3a ods. 2 zákona
42/1994 Z. z.)
Varovné signály a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou
prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov (§ 3a ods. 3 zákona 42/1994 Z. z.).
Z varovacieho a vyrozumievacieho centra (Obecný úrad Rožkovany) sa na účel varovania
obyvateľstva a vyrozumenia osôb pripravujú vstupy do rozhlasového a televízneho vysielania,
a to do tých rozhlasových a televíznych staníc, ktorých program sa šíri na území, pre ktoré je varovacie
a vyrozumievacie centrum určené.
Na obývanom území obce neozvučenom sirénami ani miestnym informačným prostriedkom obce
sa varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb zabezpečujú vyhlasovaním varovných signálov pomocou
verejnej telefónnej siete alebo pomocou pohyblivého prostriedku, ktorým môže byť motorové vozidlo
vybavené rozhlasovým zariadením.
Vyrozumenie právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov o ohrození alebo o vzniku
povodne:
 telefonicky ( tabuľka v bode IV. 8. alebo tabuľka v bode VI)
Vyrozumenie osôb činných pri riešení následkov povodne:
 telefonicky – podľa bodu II. 1. (ak ide o obecnú povodňovú komisiu) alebo podľa bodu II. 2. (ak ide
o krízový štáb obce)
Obec počas povodňovej situácie:
podľa § 26 ods. 3 písm. b) bod 1. a 2. zákona NR SR č. 7/2010 o ochrane pred povodňami
 pri vyhlásení a odvolaní II. stupňa a III. stupňa povodňovej aktivity pre územie obce bezodkladne
o tom informuje Obvodný úrad životného prostredia v Prešove, Obvodný úrad Prešov alebo
koordinačné stredisko IZS alebo OR HaZZ v Prešove, správcu vodohospodársky významných
vodných tokov a Slovenský hydrometeorologický ústav
 upozorňuje na nebezpečenstvo povodne obce smerom po prúde vodného toku
podľa §15 ods. 1 písm. j) zákona 42/1994
 pri vyhlásení a odvolaní mimoriadnej situácie na území obce neodkladne o tom informuje Obvodný
úrad Prešov

36

Predpovedná povodňová služba
Názov
Slovenský
hydrometeorologický
ústav
Centrum predpovedí
a výstrah
odbor Hydrologické
predpovede a výstrahy
Slovenský
hydrometeorologický
ústav
Odbor Centrum
predpovedí a výstrah
Košice
Regionálne stredisko
SHMÚ

Internet

Adresa

Telefón

Fax

Mobil

E-mail

(predpovede+výstrah
y)

Jeséniova 17
833 15
Bratislava

02/54774 331
02/54771 192
02/59415 497

02/54776 562

0918 976 921

hips@shmu.sk

www.shmu.sk

Ďumbierska
26, 041 17
Košice

055/63330 22

055/678 85 38

918 976923

hipske@shmu.
sk

www.shmu.sk

Slovenský hydrometeorologický ústav:
 vykonáva predpovednú povodňovú službu
 bude informovať s využitím povodňového varovného a predpovedného systému POVAPSYS
aj o max možnej najpresnejšej priestorovej lokalizácii vzniku náhlych rizikových
meteorologických situácií a následných očakávaných povodňových situácií podľa modelov
aktuálnych odtokových pomerov v čiastkových povodiach nižšieho rádu
 je povinný bezodkladne informovať o vzniku povodňovej situácie orgány ochrany pred
povodňami, správcu vodohospodársky významných vodných tokov, zložky Hasičského
a záchranného zboru a obvodný úrad
 poskytuje pravidelné denné hydrologické spravodajstvo a podľa intervalov merania údaje
o zásobách vody v snehovej pokrývke orgánom ochrany pred povodňami a správcovi
vodohospodársky významných vodných tokov
 poskytuje podľa potreby aktuálne údaje o zrážkach a vodných stavoch orgánom ochrany
pred povodňami a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov
 poskytuje varovanie pred nebezpečenstvom povodne orgánom ochrany pred povodňami,
ktoré pôsobia na dotknutom území, zložkám Hasičského a záchranného zboru, správcovi
vodohospodársky významných vodných tokov, varovaciemu a vyrozumievaciemu centru civilnej
ochrany, obvodným úradom v sídle kraja alebo obvodným úradom
 poskytuje mimoriadne hydrologické spravodajstvo počas povodňovej situácie:
- orgánom ochrany pred povodňami, ministerstvu vnútra, zložkám Hasičského a záchranného
zboru, vyšším územným celkom a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov
- počas mimoriadnej situácie subjektom podľa predošlého bodu a obvodnému úradu v sídle
kraja a obvodnému úradu
 poskytuje ministerstvu životného prostredia, ministerstvu vnútra a správcovi vodohospodársky
významných vodných tokov meteorologické vyhodnotenie a hydrologické vyhodnotenie
povodňovej situácie po skončení povodne
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Predkladanie priebežných správ o povodňovej situácii
Podľa § 11 ods. 12 zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (ďalej len zákon
7/2010) obec alebo orgán ochrany pred povodňami, ktorý vyhlásil alebo odvolal stupeň povodňovej
aktivity, bezodkladne o tom informuje podľa povodňového plánu orgány ochrany pred povodňami
a orgány štátnej správy, Hasičský a záchranný zbor, osoby zaradené do ochrany pred povodňami,
správcu vodohospodársky významných vodných tokov, dotknutých správcov drobných vodných
tokov a Hydrometeorologický ústav.
Priebežné správy o povodňovej situácii predkladajú v čase od vyhlásenia do odvolania:
(§ 19 ods. 1 zákona 7/2010)
a) II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie:
1. správcovia drobných vodných tokov a vlastníci, správcovia a užívatelia stavieb, objektov
alebo zariadení, ktoré sú umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území, a zhotovitelia
stavieb, ktoré zasahujú do vodného toku alebo na inundačné územie obvodnému úradu životného
prostredia a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov,
2. správca vodohospodársky významných vodných tokov ministerstvu, krajskému úradu životného
prostredia, obvodnému úradu životného prostredia a obvodnému úradu.
b) III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie:
1. obec okresnému úradu,
2. okresný úrad okresnému úradu v sídle kraja,
3. okresný úrad v sídle kraja ministerstvu a ministerstvu vnútra.
Priebežnú správu o povodňovej situácii tvorí textová časť a tabuľková časť.
Priebežná správa sa vyhotovuje písomne, pričom (§ 1 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 252/2010 Z. z.)
Textová časť priebežnej správy obsahuje:
a) nadpis „Priebežná správa o povodňovej situácii“, názov a sídlo predkladateľa priebežnej správy, dátum
a čas, ku ktorému sa podľa odseku 7 vyhlášky MŽP SR č. 252/2010 Z. z. priebežná správa vzťahuje,
b) opis aktuálnej situácie a vývoja situácie od podania predchádzajúcej priebežnej správy; pri podávaní
prvej priebežnej správy od času vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity,
c) prehľad opatrení vykonaných
- podľa povodňového plánu,
- nad rámec povodňového plánu,
d) opis
- problémov a nedostatkov pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňami,
- opatrení prijatých na odstránenie zistených problémov a nedostatkov,
e) požiadavky vo vzťahu k riešeniu aktuálnej povodňovej situácie a návrh opatrení, na ktorých realizáciu
nemá predkladateľ priebežnej správy potrebné sily, prostriedky alebo oprávnenia,
f) informácie o úrazoch alebo haváriách.
Tabuľková časť priebežnej správy:
V súlade s § 1 ods. 6 vyhlášky MŽP SR č. 252/2010 Z. z. obec vypĺňa tabuľky podľa prílohy č. 2
vyhlášky MŽP SR č. 252/2010 Z. z.
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 predpisu a obsahuje informácie o povodňovej situácii a vykonaných
opatreniach počas ostatných 12 hodín,
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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 predkladá elektronickou poštou, faxom alebo osobne:
a) správca drobného vodného toku a vlastník, správca alebo užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia,
ktoré je umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území a zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje
do vodného toku alebo na inundačné územie obvodnému úradu životného prostredia a správcovi
vodohospodársky významných vodných tokov počas:
1. II. stupňa povodňovej aktivity do 06.30 hodiny
2. III. stupňa povodňovej aktivity alebo mimoriadnej situácie do 06.30 hodiny a do18.30 hodiny
b) obec do 07.00 hodiny a do 19.00 hodiny počas:
1. III. stupňa povodňovej aktivity obvodnému úradu a obvodnému úradu životného prostredia
2. mimoriadnej situácie obvodnému úradu
c) správca vodohospodársky významných vodných tokov ministerstvu, krajskému úradu životného
prostredia, obvodnému úradu životného prostredia a obvodnému úradu počas
1. II. stupňa povodňovej aktivity do 07.30 hodiny
2. III. stupňa povodňovej aktivity alebo mimoriadnej situácie do 07.30 hodiny a do 19.30 hodiny
d) obvodný úrad životného prostredia krajskému úradu životného prostredia počas III. stupňa povodňovej
aktivity do 08.00 hodiny a do 20.00 hodiny
e) obvodný úrad počas mimoriadnej situácie obvodnému úradu v sídle kraja a obvodnému úradu
životného prostredia do 08.00 hodiny a do 20.00 hodiny
f) krajský úrad životného prostredia ministerstvu, ministerstvu vnútra a obvodnému úradu v sídle kraja
počas III. stupňa povodňovej aktivity do 08.30 hodiny a do 20.30 hodiny
g) obvodný úrad v sídle kraja ministerstvu vnútra, ministerstvu a krajskému úradu životného prostredia
počas mimoriadnej situácie do 08.30 hodiny a do 20.30 hodiny
Ak to povodňová situácia vyžaduje, priebežné správy sa predkladajú podľa požiadaviek orgánov ochrany
pred povodňami alebo ministerstva vnútra aj v iných termínoch.
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III. 4. Správcovia vodných tokov na území obce

Názov

Adresa

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
Medzi mostami 2
Odštepný závod Košice
041 59 Košice
Správa Hornádu a Bodvy
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Telefón

Fax

E-mail

055/633 36 26
055/633 35 75

055/633 36 48

kosice@svp.sk

IV.
POVODŇOVÉ ZÁCHRANNÉ PRÁCE
OBCE
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IV. 1. Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených
povodňou
Varovanie a vyrozumenie
Hlásna služba sa zabezpečuje varovacou a vyrozumievacou sieťou civilnej ochrany,
ktorú tvoria
varovacie a vyrozumievacie centrá civilnej ochrany (ďalej len „varovacie
a vyrozumievacie centrum“) a technické prostriedky na území pre ktoré sú určené.
Varovacím a vyrozumievacím centrom Obce Rožkovany je Obecný úrad Rožkovany.
Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb podľa vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z.
o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného
systému civilnej ochrany (ďalej len vyhláška) sa v obci Rožkovany technicky zabezpečujú:
a) sirénou,
b) prostredníctvom rozhlasového vysielania,
Siréna v obci sa ovláda miestne. Siréna v obci Rožkovany sa nachádza na Obecnom úrade.
Varovný signál pre ohrozenie vodou je (§ 3a ods. 1 zákona 42/1994 Z. z.):
„OHROZENIE VODOU“ – šesťminútový stály tón sirén pri ohrození ničivými účinkami
vody
Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje
signálom „KONIEC OHROZENIA“ – dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania (§ 3a
ods. 2 zákona 42/1994 Z. z.)
Varovný signál a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňajú hovorenou
informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov (§ 3a ods. 3 zákona 42/1994
Z. z.).
Na účel varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb sa pripravujú vstupy do rozhlasového
vysielania.
Na obývanom území obce neozvučenom sirénami ani miestnym informačným prostriedkom
obce sa varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb zabezpečujú vyhlasovaním varovných signálov
pomocou verejnej telefónnej siete alebo pomocou pohyblivého prostriedku, ktorým môže byť
motorové vozidlo vybavené rozhlasovým zariadením.
Vyrozumenie právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov o ohrození alebo o vzniku
povodne:
- telefonicky.
Vyrozumenie osôb činných pri riešení následkov povodne:
 telefonicky – podľa bodu II. 1. (ak ide o obecnú povodňovú komisiu) alebo podľa bodu II. 2.
(ak ide o krízový štáb obce)
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Obec počas povodňovej situácie:
podľa § 26 ods. 3 písm. b) bod 1. a 2. zákona NR SR č. 7/2010 o ochrane pred povodňami
 pri vyhlásení a odvolaní II. stupňa a III. stupňa povodňovej aktivity pre územie obce
bezodkladne o tom informuje Obvodný úrad životného prostredia v Prešove, Obvodný úrad
Prešov alebo koordinačné stredisko IZS alebo OR HaZZ v Prešove, správcu vodohospodársky
významných vodných tokov a Slovenský hydrometeorologický ústav
 upozorňuje na nebezpečenstvo povodne obce smerom po prúde vodného toku
podľa §15 ods. 1 písm. j) zákona 42/1994
 pri vyhlásení a odvolaní mimoriadnej situácie na území obce neodkladne o tom informuje
Obvodný úrad Prešov

43

IV. 2. Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania
osôb
Prísun pitnej vody:

- v koordinácii s VVS, a.s. OZ Prešov
Prísun stravy:
- v koordinácii s: Jednota– predajňa potravín,
Potraviny pod dubom, s.r.o. – predajňa potravín,

Potraviny Kristián – predajňa potravín.
Dočasné ubytovanie postihnutých osôb:
- pre občanov v obci Rožkovany, ktorým je potrebné poskytnúť náhradné ubytovanie bude po náležitých
úpravách toto poskytnuté v objektoch:
- Materská škola, kde je možné núdzovo ubytovať 30obyvateľov obce,
-

Základná škola, kde je možné núdzovo ubytovať 120obyvateľov obce,

-

Polyfunkčný objekt, kde je možné núdzovo ubytovať 200obyvateľov obce.
Ďalšie možnosti náhradného ubytovania: individuálne u rodinných príbuzných.

-

prehľad ubytovacích zariadení (tabuľka 1)
prehľad stravovacích zariadení (tabuľka 2)
obchody, ktoré môžu dodať potraviny (tabuľka 3)

Tabuľka 1 – Prehľad ubytovacích zariadení
P. č.

Názov zariadenia

Adresa

1

Základná škola

Rožkovany

2

Materská škola

Rožkovany

3

Polyfunkčný objekt

Rožkovany

4

Kaštieľ Rožkovany

Rožkovany 117

Pevná linka/
mobil
051/4572350
0915124262
051/4572104
0902375384
051/4572321
0905234096
051/4572106
0908471001

5
6
7
8
9
10
11
12

- improvizované ubytovanie – IU

SLZ– stále lôžkové zariadenie
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Kapacita
lôžok

*Typ
zariadenia

120

IU

30

IU

200

IU

16

SLZ

Tabuľka 2 – Prehľad stravovacích zariadení

P.
č.

Názov zariadenia

Adresa

Pevná linka/
mobil

Kapacita
zariadenia
za 24 hod.
(jedno
hlavné
jedlo)

*Typ
zariadenia

1

Bar MEZZO

Rožkovany

051/4572106
0908471001

SSZ

2

Polyfunkčný objekt

Rožkovany

051/4572321
0905234096

SeSZ

3

Materská škola

Rožkovany

051/4572104
0902375384

SSZ

4
5
6
7
8
9

* - stále stravovacie zariadenie - SSZ
- sezónne stravovacie zariadenie – SeSZ
Tabuľka 3 – Zoznam obchodov s potravinami
P.
č.

Názov obchodu

Adresa

Pevná linka/
mobil

1

Jednota -potraviny

Rožkovany

051/4572425

2

Potraviny pod dubom -potraviny

Rožkovany

051/4572472
0915963565

3

Potraviny Kristián

Rožkovany

0915856942

4
5
6
7
8
9
10
11
12
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IV. 3. Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení
(podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR 328/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii)
Evakuácia sa vyhlasuje prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov a odvolá sa,
ak pominul dôvod, pre ktorý bola vyhlásená.
Evakuácia sa člení na:
a) krátkodobú evakuáciu s možným návratom evakuantov do 72 hodín,
b) dlhodobú evakuáciu s možným návratom evakuantov po 72 hodinách.
Evakuáciu plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje:
 okresný úrad vo svojom územnom obvode prostredníctvom evakuačnej komisie územného
obvodu (ak evakuácia nepatrí do pôsobnosti právnických osôb, podnikateľov alebo obcí)
 obec na území obce prostredníctvom evakuačnej komisie obce
 právnická osoba a podnikateľ vo svojom objekte.
Evakuačnú komisiu obce zriaďuje starosta obce, ktorý vymenúva a odvoláva jej členov a schvaľuje
jej štatút. Evakuačná komisia obce sa spravuje svojím štatútom. Štatút obsahuje:
a) pôsobnosť evakuačnej komisie, úlohy a zloženie evakuačnej komisie,
b) okruh osôb, ktoré zodpovedajú za vykonanie opatrení,
c) spôsob odovzdávania informácií o priebehu evakuácie.
Zloženie evakuačnej komisie obce:
a) predseda komisie - PhDr. Beáta Kollárová, PhD. starostka obce
b) členovia komisie – Bc. Jozef Koscelník, Stanislav Čekan, Peter Petruf, Ján Funtaľ, Ján Duľa
Evakuácia sa vyhlasuje až po vyhlásení mimoriadnej situácie. Obec odvoláva evakuáciu
až po skončení dôvodov jej vyhlásenia.
Obyvateľstvo sa vyrozumieva
informačných prostriedkov.

o

vyhlásení evakuácie

prostredníctvom

hromadných

Obec na svojom území určuje celkové počty evakuovaných, príjem a umiestnenie
evakuovaných, určuje a spresňuje evakuačné trasy z ohrozeného územia a poskytuje evakuovaným
núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie.
Evakuačné opatrenia
1. Evakuačné opatrenia pri dlhodobej evakuácii sú:
a) určenie
- vyrozumenia a pohotovosti evakuačnej komisie a evakuačného zariadenia,
- vyhlásenia evakuácie,
- počtu evakuantov,
- síl a prostriedkov na zabezpečenie evakuácie,
- materiálneho a technického zabezpečenia evakuácie,
- spôsobu a organizácie presunu evakuantov,
- evakuačných trás,
- prípravy obyvateľstva, evakuačných komisií a jednotiek civilnej ochrany na činnosť evakuačného
zariadenia,
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b) poriadkové a bezpečnostné, dopravné, zdravotnícke, zásobovacie a veterinárne zabezpečenie
evakuácie.
2. Pri krátkodobej evakuácii sa rozsah evakuačných opatrení určuje podľa rozsahu a následkov
mimoriadnej udalosti.
3. Okrem evakuačných opatrení možno zabezpečiť ochranu evakuantov ukrytím a použitím
prostriedkov individuálnej ochrany.
Poriadkové a bezpečnostné zabezpečenie evakuácie
1. Poriadkové a bezpečnostné zabezpečenie evakuácie zahŕňa:
a) uzatvorenie ohrozeného územia, z ktorého sa vykonáva evakuácia,
b) usmerňovanie dopravy na evakuačnej trase,
c) zabezpečovanie poriadku v ohrozenom území a v evakuačnom zariadení,
d) kontrolu vstupu a vjazdu na ohrozené územie.
2. Úlohy podľa odseku 1 plní Policajný zbor.
3. Dokumentácia poriadkového a bezpečnostného zabezpečenia evakuácie je uvedená v prílohe č. 6.
vyhlášky Ministerstva vnútra SR 328/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii.
Dopravné zabezpečenie evakuácie
1. Dopravné zabezpečenie evakuácie zahŕňa plánovanie, prípravu a prepravu evakuantov, zvierat
a vecí mimo ohrozeného územia.
2. Evakuácia sa vykonáva cestnou dopravou a železničnou dopravou. Evakuáciu leteckou dopravou
a vodnou dopravou možno vykonať podľa skutočnej situácie vzhľadom na druh mimoriadnej
udalosti a dostupnosť síl a prostriedkov.
3. Na vykonanie evakuácie možno dočasne obmedziť alebo prerušiť ostatnú prepravu okrem
prepravy počas krízovej situácie.
4. Pristavenie cestných dopravných prostriedkov sa organizuje podľa harmonogramu evakuačnej
prepravy a v závislosti od počtu evakuantov, batožiny, druhu evakuovaných zvierat a ich počtu,
množstva prepravovaných vecí, predpokladaného počtu dopravných prostriedkov a dĺžky
evakuačných trás.
5. Batožina okrem príručnej batožiny musí byť pri preprave označená štítkom s menom
a priezviskom, adresou pobytu, prípadne telefonickým kontaktom, a ak je to možné, uzamknutá.
6. Nakládku a vykládku zvierat a vecí zabezpečuje objednávateľ prepravy.
7. Ak dopravca nemôže z objektívneho dôvodu vykonať prepravu, oznámi bezodkladne túto
skutočnosť objednávateľovi prepravy.
8. Dokumentácia dopravného zabezpečenia evakuácie je uvedená v prílohe č. 7 vyhlášky
Ministerstva vnútra SR 328/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii.
Zdravotnícke zabezpečenie evakuácie
1. Zdravotnícke zabezpečenie evakuácie zahŕňa poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti
evakuantom v ohrozenom území a na evakuačnej trase, ako aj poskytovanie zdravotnej
starostlivosti, neodkladnej
zdravotnej
starostlivosti a
vykonávanie
protiepidemických
a hygienických opatrení v mieste ubytovania.
2. Dokumentácia zdravotníckeho zabezpečenia evakuácie je uvedená v prílohe č. 8. vyhlášky
Ministerstva vnútra SR 328/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii.
Zásobovacie zabezpečenie evakuácie
1. Zásobovacie zabezpečenie evakuácie zahŕňa núdzové zásobovanie evakuantov najmä základnými
potravinami, pitnou vodou a ošatením.
2. Núdzové zásobovanie sa poskytuje na evakuačnej trase a v evakuačnom zariadení.
3. Evakuantom možno zabezpečiť vybrané položky pohotovostných zásob.
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4. Dokumentácia zásobovacieho zabezpečenia evakuácie je uvedená v prílohe č. 9 vyhlášky
Ministerstva vnútra SR 328/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii.
Veterinárne zabezpečenie evakuácie
1. Veterinárne zabezpečenie evakuácie zahŕňa opatrenia na určenie spôsobilosti zvieraťa
na evakuáciu a zabránenie vzniku choroby zvieraťa.
2. Vyšetrenie zdravotného stavu zvieraťa sa vykonáva pred evakuáciou.
3. Zviera sa nepovažuje za spôsobilé na evakuáciu, ak je zranené, prejavuje fyziologickú slabosť
alebo patologický proces, najmä ak
a) nie je schopné samostatne sa pohybovať,
b) prejavuje príznaky choroby podliehajúcej povinnému hláseniu.
4. Ak zviera nie je spôsobilé na evakuáciu, určí sa ďalší spôsob nakladania so zvieraťom.
5. Dokumentácia veterinárneho zabezpečenia evakuácie je uvedená v prílohe č. 10. vyhlášky
Ministerstva vnútra SR 328/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii.
1. Plánovanie a zabezpečenie evakuácie
Evakuácia sa plánuje a zabezpečuje z územia, na ktorom pôsobia následky povodne,
ktorá dočasne alebo dlhodobo neumožňuje pobyt osôb, zvierat na tomto území.
2. Obyvateľstvo sa pre potreby plánovania a zabezpečenia evakuácie člení na tieto skupiny
deti zo škôl a školských zariadení,
matky v domácnosti s deťmi,
zdravotne postihnutí občania v domácnosti s rodinnými príslušníkmi alebo osobami,
ktoré poskytujú opatrovateľskú službu,
deti zo zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnej starostlivosti,
ostatní chorí zo zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnej starostlivosti,
zamestnanci štátnych orgánov, samosprávy, právnických osôb a fyzických osôb s možným
zaradením ich rodinných príslušníkov,
ostatné obyvateľstvo,
Na základe vzniknutej situácie môže evakuačná komisia pri evakuácii časovo uprednostniť
niektoré skupiny obyvateľstva, najmä deti zo škôl a školských zariadení, deti a chorých
zo zdravotníckych zariadení a zo zariadení sociálnych služieb, matky v domácnosti s deťmi, tehotné
ženy, zdravotne postihnuté osoby, ktoré nie sú umiestnené v zdravotníckych zariadeniach
ani v zariadeniach sociálnych služieb.
Konkrétne vykonanie a odborné zabezpečenie evakuácie je spracované v osobitnom pláne
evakuácie v súlade s vyhláškou MV SR č. 75/1995 Z. z. o zabezpečení evakuácie v znení
neskorších predpisov. (vyhlášky Ministerstva vnútra SR 328/2012, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o evakuácii.)
V tabuľkách je stručne uvedené možná evakuácia osôb, organizácií, zariadení a materiálu
z organizácií a možná evakuácie zvierat s určením trás presunu, núdzových miest ubytovania osôb
a miest sústredenia zvierat pri určenom vodnom stave alebo okolnosti.
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V prípade zjazdnosti je možné na evakuáciu využiť komunikácie III. triedy PSK v smere na
a) Lipany - Sabinov .
Ťažkou technikou je možný prejazd poľnou cestou v smere:
b) Uzovské Pekľany
V ostatných prípadoch – bez použitia techniky sa dá pešo dostať do susedných obcí:
-

Lipany ,Jakubova Voľa
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3. Evakuácie osôb podľa výšky vodných stavov/okolnosti, určenie trasy evakuácie a miesta núdzového ubytovania evakuovaných osôb
Vodomerná
stanica
áno/nie

Vodný
stav/okolnosť

Miesta, z ktorých je potrebné evakuovať

Rodinné domy súp.číslo
45,44,62,46,47,48,27,26,91,
311
Rodinné domy súp.číslo
292,293,294,295,296,297,298,300,303
304,7,6

Počet osôb
k evakuácii

Trasa evakuácie

85

Miestna komunikácia
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Cesta II. triedy
Miestna komunikácia

Miesto núdzového ubytovania

Polyfunkčný objekt v obci
Rožkovany
ZŠ Rožkovany
Polyfunkčný objekt v obci
Rožkovany

Poznámka:
Povodňami ohrozené bytové domy sú určené len orientačne, pretože doposiaľ nie sú určené inundačné (záplavové) územia podľa ustanovení § 46 zákona NR
SR číslo 364/2004 Z. z. o vodách.
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4. Zoznam organizácií, v ktorých sa za určitých okolností predpokladá evakuácia

Názov organizácie

Adresa organizácie

Počet osôb
k evakuácii

Vodomerná
stanica
áno/nie

Vodný
stav/okolnosť

Počet
osôb k
evakuácii

Trasa evakuácie

Miesto sústredenia evakuovaných
(prípadne miesto núdzového ubytovania)

Poznámka:
Povodňami ohrozené organizácie a výrobné podniky sú určené len orientačne, pretože doposiaľ nie sú určené inundačné (záplavové) územia podľa
ustanovení § 46 zákona NR SR číslo 364/2004 Z. z. o vodách.
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Evakuácia zariadenia a materiálu v organizáciách pri dosiahnutí určenej výšky vodných stavov/okolnosti
Vodomerná
stanica
áno/nie

Vodný
stav/okolnosť

Miesta, z ktorých je
potrebné evakuovať

Zariadenia na
evakuáciu

Materiál na evakuáciu

Trasa evakuácie

Miesto sústredenia zariadenia

Poznámka:
Povodňami ohrozené organizácie a výrobné podniky sú určené len orientačne, pretože doposiaľ nie sú určené inundačné (záplavové) územia podľa
ustanovení § 46 zákona NR SR číslo 364/2004 Z. z. o vodách.
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5. Evakuácie zvierat podľa výšky vodných stavov/okolnosti, určenie trasy evakuácie a miesta sústredenia odsunutých zvierat

Vodomerná
stanica
áno/nie

Vodný
stav/okolnosť

Miesta, z ktorých je potrebné evakuovať

Hospodárske budovy, stajne
a prístavby rodinných domov
obyvateľov obce

Počet
a druh
zvierat
k evakuácii

hovädzí
dobytok: 4
ks,
ošípané: 10
ks,
hydina: 60
ks,
ovce, kozy:
10 ks,

Trasa evakuácie

Miestna komunikácia

Miesto sústredenia zvierat

V hospodárskych
budovách
na
hospodárskom dvore RožkovanyMarduňa s.r.o.

Poznámka:
Povodňami ohrozené organizácie a výrobné podniky sú určené len orientačne, pretože doposiaľ nie sú určené inundačné (záplavové) územia podľa
ustanovení § 46 zákona NR SR číslo 364/2004 Z. z. o vodách.
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IV. 4. Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických
úsekoch vodných tokov (opatrenia na uvoľňovanie prietokových profilov
pod mostmi, priepustmi a lávkami, uvoľňovanie ľadových zátarás, zápch
vytvorených z vodou priplavených predmetov)
Kritické úseky vodných tokov (miesta križovania s dôležitými komunikáciami)

Torysa
Miesto križovania
Most

Druh inžinierskej stavby
Plyn ,Vodovod, Kanalizácia

1x

Druh komunikácie

Štátna cesta III triedy

Rožkovianský potok
Miesto križovania

Druh inžinierskej stavby
Plyn ,Vodovod, Kanalizácia

Most 2x

Plyn , Vodovod

Lávka 13x

Druh komunikácie

Štátna cesta III triedy
Miestna komunikácia

Potoky : Potúček, Rybniky, Dubovický
Miesto križovania
Vodné priepusty 18 x

Druh inžinierskej stavby

Druh komunikácie

Miestne komunikácie

Predpokladaný výkon opatrení

Vodný tok

Úsek

Opatrenia

Torysa

Most

Dostupnou technikou odstraňovanie priplavených predmetov

Rožkovianský
potok

Most a lávky

Dostupnou technikou odstraňovanie priplavených predmetov

Dubovický potok

Vodne
priepusty

Dostupnou technikou odstraňovanie priplavených predmetov

Potúček

Vodne
priepusty

Dostupnou technikou odstraňovanie priplavených predmetov

Rybniky

Vodne
priepusty

Dostupnou technikou odstraňovanie priplavených predmetov

Magdalenin potok Vodne
priepusty

Dostupnou technikou odstraňovanie priplavených predmetov
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IV. 5. Postup na zabezpečenie dezinfekcie studní, žúmp, obytných priestorov
a odvozu a zneškodňovania uhynutých zvierat a iných odpadov
POKYNY PRE OBYVATEĽOV PO POVODNIACH

1. UMÝVANIE RÚK
Umývať si starostlivo a často ruky! Toto jednoduché a základné hygienické pravidlo
je jedným z najdôležitejších opatrení, ktoré Vám umožní chrániť si svoje zdravie počas
sanácie a obnovy Vašich domovov. Umývajte si ruky pokiaľ možno mydlom, najmä vždy
po styku s predmetmi, ktorí boli v kontakte so záplavovou vodou alebo kalmi, takisto vždy
pred jedlom a pitím, než sa dotýkate svojej tváre a samozrejme aj vždy pred a po použití
WC.
2. PITNÁ VODA
Na pitie a varenie zásadne používajte len vodu, ktorej zdravotná nezávadnosť
je spoľahlivo overená.
Voda z vlastnej studne
Ak bola Vaša studňa priamo zaplavená, vodu z nej nepoužívajte na pitie ani
na varenie, kým sa nevykoná sanácia a než sa nedozviete, že výsledky rozboru vody
sú vyhovujúce.
Ak bývate v oblasti postihnutej povodňou a nie ste napojený na verejný kontrolovaný
vodovod a máte len vlastnú studňu, dajte si overiť kvalitu vody v tejto studni uskutočnením
chemického a mikrobiologického vyšetrenia a to aj vtedy, ak Vaša studňa priamo zaplavená
nebola. Pokiaľ nebudete vedieť výsledok vyšetrenia, na pitie a varenie používajte len vodu
z overených vodných zdrojov, predovšetkým však vodu balenú.
Postup pri asanácii individuálnych studní postihnutých záplavami
Sanáciu je účelné uskutočniť až po stabilizácii vodného režimu v postihnutej oblasti,
po vykonaní očistenia okolia studne a po jej stavebno-technickom zabezpečení.
Mechanické čistenie, vrátane dezinfekcie, uskutočňujeme vždy za prítomnosti 3
osôb, a to z dôvodu poskytnutia prvej pomoci osobe, ktorá pracuje priamo v studni.
Základný postup:
1. Studne začíname čistiť po opadnutí záplavovej vody. Do vzdialenosti najmenej 10 m
od okolia studne odstránime nečistoty, nánosy bahna a organické zvyšky.
2. Dôkladne mechanicky vyčistíme vonkajšie steny studne aj s poklopom a čerpacie
zariadenie (najlepšie kefou, prípadne silným prúdom vody).
3. Vyčerpáme celý objem vody v studni a vyčerpanú vodu odvádzame do odpadu
alebo do bezpečnej vzdialenosti od studne.
4. Pred vstupom do studne zistíme prítomnosť jedovatých plynov, najjednoduchšie
spustením horiacej sviečky až na dno studne. V prípade bezkyslíkatého prostredia
sviečka zhasne, v prípade výskytu methanu dôjde k oživeniu intenzity plameňa.
5. Tam, kde je to technicky možné, vykonáme mechanickú očistu vnútorných stien a dna
studne. Potom steny opláchneme čistou vodou a vodu znovu odčerpáme.
6. Omyť vnútorné steny studne 2,5% roztokom prípravku SAVO(0,5 litra SAVA naliať do
20 litrov vody). Pracujeme pritom zásadne v rukaviciach. Dezinfekčný roztok nechajte
na omytých stenách pôsobiť najmenej 1 hodinu.
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7. Po opláchnutí vnútorných stien studne čistou vodou túto vodu odčerpáme, odstránime
kalom zanesený pokryv dna studne a vymeníme ho novým vhodným materiálom (čistý
štrk, hrubozrný piesok). Zároveň necháme studňu naplniť vodou a ak je voda stále kalná,
ďalej pokračujeme v jej opakovanom čistení až do vymiznutia zákalu. Steny studne
znova opláchneme čistou vodou a vodu odčerpáme.
8. Poslednou fázou sanácie studne je uskutočnenie dezinfekcie vody, k čomu sa odporúča
prípravok SAVO, ktorý neobsahuje aromatické prísady. Vždy treba rešpektovať návod
na použitie, pričom možno uviesť, že pri priemeroch bežne používaných skruží
v rozsahu 80 – 120 cm, sa na 1 m výšky vody v studni dávkuje 9 ml SAVA. Teda
potrebu celkového množstva prípravku SAVO na dezinfekciu vždy vypočítajte podľa
výšky vody v studni, pričom potrebnú dávku prípravku rozrieďte v kropiacej konvi
a roztokom pokropte priamo hladinu vody, ako aj vnútorný povrch stien studne. Ak máte
vo Vašom dome zriadený samostatný domáci vodovodný systém, napojený na vlastnú
studňu, vodu zo systému úplne vypustite. Potom napustite do neho vodu z Vašej studne
s obsahom prípravku SAVO tak, že táto voda pretečie celým systémom a plynulo
cez všetky vodovodné kohútiky vo Vašom dome. Prípravok je potrebné nechať pôsobiť
cca 8 hodín.
9. Až po vykonaní dezinfekcie je možné odobrať vzorky vody k laboratórnej kontrole.
3. POTRAVINY
Zaplavené poľnohospodárske plodiny
Všetky poľnohospodárske plodiny, ktoré boli zaplavené povodňovou vodou, kalmi
a bahnom, treba považovať za zdraviu škodlivé. Tieto plodiny, i kedy boli len
čiastočne zaplavené a keby ďalej rástli, v žiadnom prípade bez posúdenia príslušného
orgánu verejného zdravotníctva (RÚVZ) nikdy nekonzumujte. O ich použití na
kŕmenie zvierat musí rozhodnúť miestne príslušná regionálna veterinárna
a potravinová správa.
Ovocie na stromoch a kríkoch, ktoré nebolo povodňovou vodou priamo dotknuté,
možno jesť po dôkladnom umytí pitnou vodou.
Zaplavené potraviny
Nejedzte potraviny zaplavené povodňovou vodou, kalom a bahnom, s výnimkou
potravín hermeticky balených v skle, kovových obaloch, vrátane potravín hermeticky
uzatvorených v tuhých plastových obaloch, pokiaľ nejavia známky poškodenia,
resp. porušenia zmien ich vonkajšieho vzhľadu, čitateľnosti ich etikiet, tvarových
deformácií a iných možných porušení originality balenia takýchto potravín.
Povodňou zasiahnuté hermeticky balené potraviny je však potrebné
pred ich opätovným použitím očistiť a dezinfikovať. Nemožno používať potraviny
so zjavne poškodenými papierovými etiketami, resp. ktoré sú úplne bez etikiet.
Nekonzumujte ani chladené či mrazené potraviny, najmä vtedy, ak v dôsledku
znefunkčnenia chladiaceho alebo mraziaceho zaradenia javia také zmeny vlastností
postihnuteľných zmyslami, ktoré vylučujú ich ďalšie použitie pre účely ľudskej
výživy.
Zákaz konzumovania v primeranej miere platí taktiež pre všetky ďalšie nasledujúce
potraviny, ak boli v priamom styku so záplavovou vodou, kalom, bahnom:
akékoľvek otvorené balenia potravín, vrátane neotvorených v papierovom obale
alebo s viečkom z voskového papiera, s netesniacim plastovým viečkom najmä
vtedy, ak obsahujú majonézy a dresingy
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vrecúškové balenia korením, bylín, čajov
múky, obiloviny, cukor, kávu vo vrecúškach i vo vreciach
všetky potraviny v papierových, látkových a celofánových obaloch, aj v prípade,
ak by vyzerali ako suché a nepoškodené (napr. soľ, cestoviny, cereálie, ryža,
sušienky, čokoláda a pod.)
4. DOMY A OBYTNÉ BUDOVY
Zásady likvidácie následkov povodní v postihnutých domoch a obytných budovách
Často sú sprievodným javom zvýšenej vlhkosti po povodniach plesne. Tvoria
povlaky na zariadeniach bytov a domov, prípadne na potravinách. Pre čoraz väčší počet
alergikov sú významné ich rozmnožovacie výtrusy – spóry, ktoré sú uvoľňované
do ovzdušia a sú významnými alergénmi.
Zásady vysúšania bytu alebo domu :
urobte v miestnosti prievan otvorením okien a dverí
ak je možné, použite ventilátory a teplovzdušné zdroje
buďte opatrní pri používaní benzínových teplovzdušných agregátov vo vnútri bytu
alebo domu
Upratanie a dezinfekcia bytu alebo domu :
odstráňte všetky nánosy bahna a nečistoty z povrchov mechanickým očistením
a dôkladným umytím vodou
odstráňte akýkoľvek zvlhnutý interiérový materiál – tapety a všetko, čo samo
odpadáva (omietky na stenách)
zeminy a zničené predmety z objektov. Zlikvidujeme zničené potraviny. Poškodené
murivo, omietky, maľbu odstránime do výšky záplavovej vlny.
než začnete s dezinfekciou akéhokoľvek povrchu, zoznámte sa dôkladne
so spôsobom riedenia použitého dezinfekčného prostriedku podľa návodu na obale
najprv si natiahnite gumové rukavice
nábytok, podlahy, steny, kuchynský riad, dopravné prostriedky dezinfikujte 2%
roztokom Chloraminu B, ktorý pripravíte rozpustením 8 vrchovatých polievkových
lyžíc v 10 litroch vody. Použiť možno aj SAVO (1 liter SAVA naliať do 10 litrov
vody). Nechajte pôsobiť najmenej 30 minút, optimálne nechajte na ošetrených
povrchoch zaschnúť.
Dezinfikované predmety prichádzajúce do styku s potravinami nezabudnite
opláchnuť pitnou vodou, rovnako napr. ja hračky.
5. ŽIVOČÍŠNE ODPADY
Vznikajúce odpady počas likvidácie následkov povodní je potrebné vždy prísne
separovať a likvidovať tak, aby v neskoršom období nedošlo k vzniku a šíreniu infekčných
chorôb.
Odstraňovanie živočíšnych odpadov
živočíšne odpady počas likvidácie následkov povodní je potrebné prísne separovať
a likvidovať v súčinnosti s orgánmi štátnej veterinárnej a potravinovej správy
prostredníctvom kafilérnej služby
v záplavových oblastiach nie je prípustné zakopávanie uhynutých zvierat do zeme
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s odpadmi a rozkladajúcimi sa telami živočíchov sa smie manipulovať len pomocou
ochranných a pracovných pomôcok (ochranné pracovné odevy - plastové
alebo gumené rukavice, obalové materiály - plastové vrecia, potrebné nástroje vidly, háky a pod.).
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IV. 6. Prehľad rozvodných sietí a zariadení, ktoré by mohli ohroziť postihnuté
osoby, nasadené sily a prostriedky a majetok obyvateľov
Prehľad rozvodných sietí
P.
č.

Typ rozvodnej siete

1

Plynové prípojky rodinných domov

Celá obec.

2

Obecná kanalizácia

Celá obec.

3

Obecný vodovod

Celá obec

Dislokácia

4
5

Prehľad zariadení
P.
č.

Dislokácia

Typ zariadenia

1

Transformátorová stanica

IBV Jeruzalem

2

Transformátorová stanica

Pri súp. č. 84

3

Transformátorová stanica

Pri súp. č. 304

4

Transformátorová stanica

Pri súp. č. 6
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IV. 8. Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu byť ohrozené povodňou
P.
č.

Názov
stavby/objektu/zariadenia

Majiteľ/užívateľ

Adresa

1

Miestne komunikácie

Obecný úrad Rožkovany
106

Obec

2

Most

SaÚC PSK, str. Lipany

PSK

3

Mosty, lávky

Obec

4

Čistiareň odpadových vôd

5

Futbalové ihrisko

6

Obecná kanalizácia

Obecný úrad Rožkovany
106
Obecný úrad Rožkovany
106
Obecný úrad Rožkovany
106
Obecný úrad Rožkovany
106

7

Verejný vodovod

VVS Levočska 3, Prešov

VVS

8

Požiarna zbrojnica

Obec

9

Reg. Stanica plynu

Obecný úrad Rožkovany
106
Moldavská 12, 040 11
Košice 11

10

Rodinný dom

Rožkovany 45, 082 71

11

Rodinný dom

Rožkovany 44, 082 71

12

Rodinný dom

Rožkovany 62, 082 71

13

Rodinný dom

Rožkovany 46, 08271

14

Rodinný dom

Rožkovany 47,082 71

15

Rodinný dom

Rožkovany 48, 082 71

16

Rodinný dom

Rožkovany 27, 082 71

17

Rodinný dom

Rožkovany 26, 082 71

18

Rodinný dom

Rožkovany 311, 082 71

19

Rodinný dom

Rožkovany 292, 082 71

20

Rodinný dom

Rožkovany 293, 082 71

21

Rodinný dom

Rožkovany 294, 082 71

22

Rodinný dom

Rožkovany 295, 082 71

23

Rodinný dom

Rožkovany 296, 082 71

24

Rodinný dom

Rožkovany 297, 082 71
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Obec
Obec
Obec

SPP

Pevná linka/
Mobil
(pre potrebu
vyrozumenia)
051/4572321
051/4572381
051/4572321
051/4572321
051/4572321
051/4572321
051/7572421
051/4572321
055/6262395

Kravec Jozef
Patsch Ľudovít
Patsch Marián
Kollár František
Valkár Pavol
Ďurica Štefan
Čuba Peter
Kelemen Imrich
Miroslav Sivák
Vandžura Peter
Konišovský
Jozef
Kravec Marián

0907951849

0908152301

Ondrej Jozef
Gold Dušan
Nehila Jordán

0908503102

25

Rodinný dom

Rožkovany 298, 082 71

Ščerba Vendelín

26

Rodinný dom

Rožkovany 300, 082 71

Pribula Vladimír

27

Rodinný dom

Rožkovany 303, 082 71

Matisovský Peter

28

Rodinný dom

Rožkovany 304, 082 71

Hardoň Jaroslav

29

Rodinný dom

Rožkovany 6, 082 71

Lipjancová Eva

30

Rodinný dom

Rožkovany 7, 082 71

Hudý Andrej

31

Rodinný dom

Rožkovany 91, 082 71

Borsuk Miroslav
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0917469661

0908136199

IV. 9. Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky, ich druhy, množstvá a opatrenia na zamedzenie
znečistenia vody: n e e v i d u j e m e .
Organizácia a jej
adresa

Objekt

Druh nebezpečnej
látky

Množstvo

* 1 – varovanie osadenstva objektu
2 – utesnenie objektu na zamedzenie vtekania záplavovej vody
3 – odčerpanie vody zo zaplaveného priestoru
4 – monitoring kvality vody za účelom zistenia prípadného úniku
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Merná
jednotka

* Opatrenia na zamedzenia znečistenia vody

V.
SILY A PROSTRIEDKY NA VÝKON
POVODŇOVÝCH ZÁCHRANNÝCH PRÁC
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V. 1. Zoznam dopravných prostriedkov, strojov a zariadení na výkon povodňových
záchranných prác

Druh
dopravného
prostriedku,
stroja,
zariadenia

Poskytovateľ
dopravného
prostriedku,
stroja,
zariadenia

Osoba
zodpovedná
za
poskytnutie
dopravného
prostriedku,
stroja,
zariadenia

nákladné vozidlá
/7ks/, kolesové
rýpadlá /6ks/,
UNC /4ks/

CBR s.r.o

Ing. Peter
Bujňák

Traktor /2ks/

MARDUŇA
s.r.o

Ľubomír
Verešpej

Jozef Lipovský
Kamenosochárstvo
Rožkovany 316

Jozef Lipovský

Firma AURIOL
spol. s r. o.
Košice sídlo
Lipany

Juraj Figura

dodávka
nákladná /1ks/,
nákladné vozidlo
/1ks/,
kolesové rýpadlo
/1ks/
Nákladné vozidlá
/2ks/,
Kolesové rýpadlo
/4ks/

Číslo
telefónu na
pracovisku

Číslo mobilu

051/4521375
Firma v
Sabinove

0907 955 033

Číslo
telefónu
domov

Číslo faxu

E-mailová adresa

0915 873 027

051/4572544

0908 913 418

0908 644 375

Pozn. – v prílohe č. 4 v bode V. 1. sa uvádza, že dopravné prostriedky, stroje a zariadenia, ktoré sú
určené na výkon povodňových záchranných prác sa v predvídateľnom rozsahu zabezpečujú
vopred dohodou.
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V. 2. Zoznam členov Obecného hasičského zboru
a) Obecný hasičský zbor obce Rožkovany
Spojenie
Meno a priezvisko

Funkcia

Adresa bydliska

e-mail

Telefón
domov

Mobil

051/4572444

0905104970

Peter Petruf

Veliteľ 1.druž. Rožkovany 1

Marek Rozkoš

Veliteľ 2.druž. Rožkovany 261

0905529007

Ľuboš Nehila

Strojník 1

Rožkovany 285

0908841867

Róbert Šlosar

Strojník 2

Rožkovany 252

0905526923

Michal Jurčenko

Člen 1

Rožkovany 102/2

0908363088

Viktor Vinca

Člen 1

Rožkovany 34

0917981677

Dominik Šarišský

Člen 1

Rožkovany 115

0917565379

Filip Šarišský

Člen 1

Rožkovany 115

0915879532

Tomáš Girašek

Člen 2

Rožkovany 281

0908282400

Ján Maľarik

Člen 2

Rožkovany 64

0907330203

Jozef Girašek

Člen 2

Rožkovany 281

0907349118
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Spojenie na pracovisko
Telefón

Fax
peter1104@post.sk

b/ Dobrovoľný hasičský zbor
Spojenie
Meno a priezvisko

Funkcia

Adresa bydliska

e-mail

Telefón
domov

Mobil

051/4572444

0905104970

Peter Petruf

predseda

Rožkovany 1

Marek Rozkoš

veliteľ

Rožkovany 261

0905529007

Lucia Čekanová

pokladník

Rožkovany 101/1

0907100366

Ľuboš Nehila

strojník

Rožkovany 285

0908841867

Róbert Šlosar

stojník náhr.

Rožkovany 252

0905526923

Viktor Vinca

člen

Rožkovany 34

0917981677

Dominik Šarišský

člen

Rožkovany 115

0917565379

Filip Šarišský

člen

Rožkovany 115

0915879532

Tomáš Girašek

člen

Rožkovany 281

0908282400

Ján Maľarik

člen

Rožkovany 64

0907330203

Marian Čuba

člen

Rožkovany 142

0917424271

Dušan Lipovský

člen

Rožkovany 1

0905340895

Jozef Girašek

člen

Rožkovany 281

0907349118

Miroslav Kollár

člen

Rožkovany 177

0905572637
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Spojenie na pracovisko
Telefón

Fax
peter1104@post.sk

V. 3. Materiálno-technické vybavenie obecného/dobrovoľného hasičského zboru na
výkon povodňových záchranných prác
Obecný hasičský zbor obce Rožkovany
Počet

Druh techniky

Požiarna striekačka PS 12 s príslušenstvom

1

Požiarna striekačka PS 8

2

Požiarna striekačka PS 15

1

Kalové čerpadlo HERON

1

IVECO Daily s výbavou

1

Druh materiálu

Počet (ks)
prípadne iná merná j.

Hadice „B a C“

20

Savice

6

Prúdnice

8
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Dobrovoľný hasičský zbor
Počet

Druh techniky

Požiarna striekačka PS 12 s príslušenstvom

1

Požiarna striekačka PS 8

2

Požiarna striekačka PS 15

1

Kalové čerpadlo HERON

1

Druh materiálu

Počet (ks)
prípadne iná merná j.

Hadice „B a C“

20

Savice

6

Prúdnice

8
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V. 4. Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, žúmp a obytných priestorov
Druh dezinfekčnej látky

Množstvo (kg)

Miesto uloženia

Chloramin B

20

Hasičská zbrojnica

Chlór/vápno

40

Hasičská zbrojnica

Savo

20 l

Hasičská zbrojnica

Vapex

50

Hasičská zbrojnica

Poznámky:

- HCL (kyselina chlorovodíková),
- ocot (kyselina octová),

- chlorox (chlórnan sodný)
- sóda (kryštalická)
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V. 5. Zoznam členov pracovných čiat obce a pracovných čiat vyčlenených právnickými osobami na výkon
povodňových záchranných prác
a) zoznam členov pracovnej čaty obce Rožkovany
Meno a priezvisko

Funkcia
v čate

Spojenie
Adresa bydliska

Andrej Štvarták

vedúci

Rožkovany 192

Miroslav Kollár

člen

Rožkovany 177

Tomáš Girašek

člen

Rožkovany 281

Miroslav Sivák

člen

Rožkovany 311

Ľuboš Nehila

člen

Rožkovany 285

Ján Maľarik

člen

Rožkovany 64

Ivan Sivak

člen

Rožkovany 311

Slavomír Horváth

člen

Rožkovany 311

Telefón
domov

e-mail
Mobil
0918457662
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Spojenie na pracovisko
Telefón

Fax

b) zoznam členov pracovnej čaty vyčlenenej právnickou osobou (uviesť názov a adresu právnickej osoby)

Meno a priezvisko

Funkcia
v čate

Spojenie
Adresa bydliska

Telefón
domov
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Spojenie na pracovisko
e-mail

Mobil

Telefón

Fax

V. 6. Zabezpečenie pomoci záchranných zložiek integrovaného záchranného systému
Organizáciu integrovaného záchranného systému, pôsobnosť a úlohy orgánov štátnej správy
a záchranných zložiek v rámci integrovaného záchranného systému, práva a povinností obcí a iných
právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ostatných fyzických osôb pri koordinácií
činností súvisiacich s poskytovaním pomoci, ak je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo
životné prostredie upravuje zákon NR SR č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.
Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho zložiek pri zabezpečovaní pripravenosti
a pri vykonávaní činností a opatrení súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni.
Základné záchranné zložky integrovaného záchranného systému:
 Hasičský a záchranný zbor,
 poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby,
 kontrolné chemické laboratória CO,
 Horská záchranná služba,
 Banská záchranná služba
Základné záchranné zložky poskytujú bezodkladne odbornú, zdravotnú, technickú a ďalšiu
potrebnú pomoc v tiesni na základe pokynu koordinačného strediska alebo svojho operačného strediska
tiesňového volania. Základná záchranná zložka vykonáva svoju činnosť spravidla vo svojom zásahovom
obvode.
Ostatné záchranné zložky integrovaného záchranného systému:
 Armáda Slovenskej republiky,
 obecné (mestské) hasičské zbory,
 závodné hasičské útvary,
 závodné hasičské zbory,
 pracoviská vykonávajúce štátny dozor alebo činnosť podľa osobitných predpisov,
 jednotky civilnej ochrany,
 obecná polícia,
 útvary Železničnej polície,
 Slovenský Červený kríž,
 iné právnické osoby a fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci
pri ochrane života, zdravia a majetku.
Ostatné záchranné zložky poskytujú odbornú, zdravotnú, technickú a ďalšiu potrebnú pomoc
v tiesni na základe vyzvania koordinačným strediskom alebo operačným strediskom tiesňového volania,
alebo na základe pokynu svojho dispečerského pracoviska.
V integrovanom záchrannom systéme pôsobia aj útvary Policajného zboru. Podieľajú
sa na poskytovaní bezodkladnej pomoci v tiesni v rozsahu úloh Policajného zboru na základe pokynu
operačného strediska Policajného zboru,
Privolanie jednotlivých záchranných zložiek integrovaného záchranného systému je možné priamo
na jednotlivých ostatných záchranných zložkách, na operačných strediskách tiesňového volania
základných záchranných zložiek (polícia – 158, hasiči – 150 a zdravotníci 155) alebo cez koordinačné
stredisko IZS na území kraja na linke tiesňového volania 112.
Podľa § 39 a 40 zákona NR SR číslo 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami orgán ochrany pred
povodňami, obvodný úrad v sídle kraja, obvodný úrad a obec môže vyžadovať pomoc Policajného zboru
na plnenie úloh podľa osobitného predpisu – zákon NR SR č. 171/1993 Z. z. a vyžadovať pomoc
ozbrojených síl Slovenskej republiky na plnenie úloh podľa osobitného predpisu – zákon NR SR č.
321/2002 Z. z.
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VI.
ZOZNAM POVODŇOVÝCH PLÁNOV
ZÁCHRANNÝCH PRÁC
PRÁVNICKÝCH OSÔB A
FYZICKÝCH OSÔB – PODNIKATEĽOV
NA ÚZEMÍ OBCE

73

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

Adresa

Pevná linka

Mobil

Fax

74

E-mail

Zodpovedná osoba

Adresa

Spojenie

VII.
POMOCNÁ DOKUMENTÁCIA

75

Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečovaním a riadením ochrany pred povodňami
1. Zákon NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
2. Vyhláška MŽP SR č. 204/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby
3. Vyhláška MŽP SR č. 251/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové záchranné práce a povodňových škôd
4. 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
5. Vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania
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OBECNÝ ÚRAD Rožkovany

PRÍKAZ
a) NA MIMORIADNE ZASADNUTIE OBECNEJ POVODŇOVEJ KOMISIE OBCE Rožkovany

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

prikazujem
dňa .................. o ........................ hodine
na Obecnom úrade Rožkovany v kancelárii starostu obce
zvolať mimoriadnej zasadnutie obecnej povodňovej komisie v zložení uvedenom na prezenčnej listine.
Miesto riadenia zriadiť v priestoroch kancelárie starostu obce Rožkovany .
.
V obci Rožkovany dňa ...............................
PhDr. Beáta Kollárová, PhD.
starosta obce
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Obec Rožkovany
Č. p.:
Dňa:

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

Vyhlasuje
II/III. stupeň povodňovej aktivity
na území obce Rožkovany od ............. hod. dňa .......................... podľa ustanovenia § 11 zákona o ochrane pred povodňami.

Odôvodnenie:
......................................................................................................................
Z uvedených dôvodov bol na území obce Rožkovany vyhlásený II./III. stupeň povodňovej aktivity.
PhDr. Beáta Kollárová, PhD.
starosta obce
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Obec Rožkovany
Č. p.:
Dňa:

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

Odvoláva
II/III. stupeň povodňovej aktivity
na území obce Rožkovany od ............. hod. dňa .......................... podľa ustanovenia § 11 zákona o ochrane pred povodňami.

Odôvodnenie:
..........................................................................................................................................................................
Z uvedených dôvodov bol na území obce Rožkovany odvolaný II./III. stupeň povodňovej aktivity.
PhDr. Beáta Kollárová, PhD.
starosta obce
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OBECNÝ ÚRAD Rožkovany
Č. p.:

PRÍKAZ
STAROSTU NA VYKONANIE ZÁCHRANNÝCH PRÁC (ZP)
V MIESTE MIMORIADNEJ UDALOSTI
1.

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

…………………………………………………………………………………………………………..

b) ……………………………………………………………………………………………………………
c)

………………………………………………………………………………………………………….

d) ……………….………………………………………………………………………………………….
d) ………………………………………………………………………………………………………….
f)
2.

…………………………………………………………………………………………………………..

Na vykonanie ZP vyčleňujem tieto sily a prostriedky –
Územné jednotky CO organizované u právnických osôb:
a) …………………………………………………………………………………………………………….
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b) …………………………………………………………………………………………………………….
c) …………………………………………………………………………………………………………….
d) …………………………………………………………………………………………………………….
a určujem im plnenie týchto úloh (úlohy určiť podľa druhu a rozsahu MU):
a) …………………………………………………………………………………………………………….
b) ………………………………………………………………………………………………………….
c) ……………………………………………………………………………………………………………….
d) ……………………………………………………………………………………………………………….
1.

Termíny splnenia hlavných úloh vzhľadom na vývoj MU určujem nasledovne (špecifikovať podľa úlohy
uvedených v bode 1):
a) ……………………………………………………………………………………………………………….
b) ……………………………………………………………………………………………………………….
c) ……………………………………………………………………………………………………………….
d) ……………………………………………………………………………………………………………….
e) ……………………………………………………………………………………………………………….
f) ………………………………………………………………………………………………………………..

4.

Vzhľadom na danú MU nariaďujem krízovému štábu/obecnej povodňovej komisii zabezpečiť na realizáciu
a) ……………………………………………………………………………………………………………….
b) ……………………………………………………………………………………………………………….
c) ……………………………………………………………………………………………………………….
d) ……………………………………………………………………………………………………………….

5.

Spojenie Krízového štábu/obecnej povodňovej komisie s priestorom MU nariaďujem vykonať takto:
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ZP nasledovné MTZ:

Krízový štáb obce sídli v ................................................................................
(určiť presne riadiacu miestnosť, resp. priestor podľa druhu MU)
Obecná povodňová komisie sídli v ................................................................................
(určiť presne riadiacu miestnosť, resp. priestor podľa druhu MU).
a spojenie s ním je:
a) Pevné telefónne linky: ……………………………….……………………………………………………………………………….
b) Mobilné spojenie: ……………………………….……………………………………………………………………………….
c) Prostredníctvom rádiového spojenia (mestskej polície)……………………………………....................

V Rožkovanoch dňa ...............................

PhDr. Beáta Kollárová, PhD.
starosta obce
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OBECNÝ Úrad Rožkovany

Č. p.:

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

PRÍKAZ
na poskytnutie vecného plnenia
pre zabezpečenie vykonávania záchranných prác
1. Právnická osoba/fyzická osoba – podnikateľ
Názov (obchodné meno):
IČO:
Adresa:
2. Druh mechanizmov/dopravných prostriedkov:
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3. Účel poskytnutia vecných prostriedkov (vykonávané práce):
-

V obci Rožkovany dňa ...............................

PhDr. Beáta Kollárová, PhD.
starosta obce
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OBECNÝ ÚRAD Rožkovany
PRÍKAZ STAROSTU NA POSKYTNUTIE VECNÉHO PLNENIA
A OSOBNÚ POMOC

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

PRÍKAZ
na poskytnutie vecného plnenia pre zabezpečenie vykonávania záchranných prác
a
na osobnú pomoc na plnenie úloh pri ochrane pred povodňami
2. Fyzická osoba
Meno a priezvisko:
Adresa:
2. Druh mechanizmov/dopravných prostriedkov:
3. Účel poskytnutia vecných prostriedkov (vykonávané práce):
4. Vykonávaná osobná pomoc:
V obci Rožkovany dňa ...............................
PhDr. Beáta Kollárová, PhD.
starosta obce
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VIII.
PRÍLOHY
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OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU ZÁCHRANNÝCH PRÁC OBCE
A. Textová časť
Textová časť povodňového plánu záchranných prác obce obsahuje
I. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác
II. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami, vrátane adries,
čísiel telefónu, e-mailových adries a čísiel faxu
1. Obecná povodňová komisia
2. Krízový štáb obce
3. Obvodný úrad životného prostredia v Prešove
4. Obvodná povodňová komisia
5. Technický štáb obvodnej povodňovej komisie
6. Obvodný úrad Prešov/krízový štáb obvodného úradu
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove
9. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému
10. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
11. Záchranné zložky IZS
III. Stupne povodňovej aktivity, predpovedná povodňová služba, hlásna povodňová služba a varovanie obyvateľstva
1. Vodné toky pretekajúce cez obec, vrátane prehľadnej situácie
2. Stupne povodňovej aktivity v profiloch vodomerných staníc a vodočetných staníc v čiastkovom povodí nad
obcou
3. Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania obyvateľstva v obci
4. Správcovia vodných tokov na území obce
IV. Povodňové záchranné práce obce
1. Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou
2. Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb
3. Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení
4. Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch vodných tokov (opatrenia
na uvoľňovanie prietokových profilov pod mostami, priepustmi a lávkami, uvoľňovanie ľadových zátarás, zápch
vytvorených z vodou priplavených predmetov)
5. Postup zabezpečenie dezinfekcie studní, žúmp, obytných priestorov a odvozu a zneškodňovania uhynutých
zvierat a iných odpadov
6. Prehľad rozvodných sietí a zariadení, ktoré by mohli ohroziť postihnuté osoby, nasadené sily a prostriedky
a majetok obyvateľov
7. Spôsob zorganizovania predčasného zberu úrody pri určených vodných stavoch
8. Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu byť ohrozené povodňou
9. Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky, ich druhy, množstvá a opatrenia na zamedzenie
znečistenia vody
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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
2. Zoznam členov obecného hasičského zboru
3. Materiálno-technické vybavenie obecného hasičského zboru na výkon povodňových záchranných prác
4. Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, žúmp a obytných priestorov
5. Zoznam členov pracovných čiat obce a pracovných čiat vyčlenených právnickými osobami na výkon povodňových
záchranných prác
6. Zabezpečenie pomoci záchranných zložiek integrovaného záchranného systému
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 obsahuje tieto
údaje:
1. Názov subjektu
2. Adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa a číslo faxu
3. Mená osôb zodpovedných za vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami, ktoré sú uvedené v povodňovom
pláne záchranných prác, ich adresy a spôsoby vyrozumenia
VII. Pomocná dokumentácia
1. Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečovaním a riadením ochrany pred povodňami
2. Vzory príkazov a dokumentov, ktoré budú potrebné pri riadení a zabezpečovaní ochrany pred povodňami
VIII. Prílohy
Obsahom prílohy povodňového plánu záchranných prác obce sú tabuľky, konkrétne prehľady, schémy, zoznamy,
databázy, ktoré sú potrebné na doplnenie textovej časti a grafickej časti povodňového plánu záchranných
prác
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
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