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l. 
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ZAMER ZABEZPECENIA, RIADENIA A VYKONANIA 
POVODŇOVÝCH ZÁCHRANNÝCH PRÁC 

l. ÚVOD 

Povodne sú z hydrologického, meteorologického, vodohospodárskeho a ekologického 
hľadiska fenomén, ktorý odjakživa sprevádza ľudstvo. Vznik katastrofálnej povodne 
podmieňuje súbeh viacerých okolností. Okrem orografických, geologických a geografických 
pomerov je to takmer vždy zvláštny vývoj počasia, zrážok a teplôt nad veľkým územím 
povodia. K tomu sa priraďujú ďalšie faktory - nasýtenosť podložia vodou, snehová pokrývka, 
počiatočné prietoky, prekážky vytvorené stavebnou a inou činnosťou človeka. 

Človek nevie ovplyvnit' vel'kosť a časový priebeh povodní. S vedomím, že povodne 
boli, sú a budú sa musíme usilovať o znižovanie povodňových rizík na najnižšiu možnú 
mieru. To sleduje aj Program ochrany pred povodňami v SR do roku 2010, ktorý prijala 
Vláda SR v januári 2000. 

Ochrana pred povodňami je súbor technických a organizačných opatrení orgánov 
štátnej správy a obcí, povodňových komisií, správcu vodohospodársky významných vodných 
tokov a správcov drobných vodných tokov, vlastníkov a správcov vodných stavieb, iných 
právnických a fyzických osôb na predchádzanie vzniku povodne a na zmiernenie jej 
následkov. 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. ako správca vodohospodársky významných 
vodných tokov zabezpečuje komplex úloh ochrany pred povodňami, ktorá je organizovaná na 
báze hydrologických povodí. Štyri odštepné závody SVP - OZ Bratislava, OZ Piešťany, OZ 
Banská Bystrica a OZ Košice spravujú a riadia cez svoje ucelené hydrologické celky -
závody. 

Tento spôsob riadenia umožňuje pri povodňovej aktivite rýchle sústrediť a presunúť 
kapacity na zabezpečovacie práce do najviac postihnutých oblastí. Jednotný dispečing SVP 
š.p. zabezpečuje koordinovaný výkon zabezpečovacích prác v rozsahu celej Slovenskej 
republiky a úzko spolupracuje s povodňovými orgánmi. Podáva aktuálne informácie, navrhuje 
a predkladá opatrenia pre orgány povodňovej ochrany. 

2. PRÁVNE PREDPISY A NARIADENIA 

Zákon NR SR č. 7/20 l O Z. z. o ochrane pred povodňami a následne Vyhláška 
Ministerstva životného prostredia SR č. 261/2010 Z. z. z 15 . júna 2010 je systémov 
začleňovaný ako súčasť a zároveň nevyhnutný predpoklad komplexnosti právnej úpravy 
zákona o vodách a v širšom kontexte je začlenený do ochrany životného prostredia, kde 
bezprostredne nadväzuje na uvádzané a Ústavou SR deklarované práva. 

Oblasť ochrany pred povodňami upravujú nasledovné právne normy: 

Zákon NR SR č. 7/20 l O Z. z. o ochrane pred povodňami 
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania 
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 251/201 O Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, 
povodňové záchranné práce a povodňových škôd 
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Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 252/2010 Z. z. , ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácií a súhrnných správ 
o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach 

3. POVODŇOVÝ PLÁN ZÁCHRANNÝCH PRÁC OBCE VOJANY 

Povodňový plán záchranných prác obce Vojany je vypracovaný na základe 
všeobecného záväzného nariadenia obce schválený obecným zastupiteľstvom. 

Povodňové plány sú dlhodobé preto je potrebné v súlade s vyhláškou č . 261 /2010 Z. z. 
každoročne do 31 . augusta ho aktualizovať a predložiť na Obvodný úrad v Michalovciach. 

4. ZÁKLADNÉ POJMY 

Povodňou sa rozumie dočasné zaplavenie územia, ktoré zvyčajne me Je zaliate vodou. 
Povodeň vzniká, keď 

- sa prechodne výrazne zvýši hladina vodného toku a bezprostredne hrozí vyliatie vody 
z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku už vylieva, 
je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok alebo topenia snehu do 
recipientu a dochádza k zaplaveniu územia vnútornými vodami; vnútorné vody sú 
vody, ktoré sa vyskytujú na Území chránenom hrádzami alebo protipovodňovými 
líniami, najmä vody, ktoré nemôžu odtekať prirodzeným spôsobom pri zvýšenom 
stave vody v recipiente, vody z intenzívnej zrážkovej činnosti alebo topenia snehu na 
území bez možnosti odtoku prostredníctvom vodného toku, 
hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku 
vylieva v dôsledku chodu ľadov, vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy alebo 
vytvorenia iných prekážok v koryte vodného toku, na mostoch, priepustoch alebo na 
zaplavovanom území, 
sa zaplavuje územie následkom intenzívnych zrážok alebo hromadenia sa vody z 
topiaceho sa snehu, 
sa zaplavuje chránené územie v dôsledku vystúpenia hladiny podzemnej vody nad 
povrch terénu, ktoré spôsobuje dlhotrvajúci vysoký vodný stav vo vodnom toku; 
chránené územie na účely tohto zákona je územie, ktoré ochraňuje vodná stavba alebo 
iná stavba pred účinkami povodní, alebo 
hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku 
vylieva v dôsledku poruchy alebo havárie l) na vodnej stavbe 

Nebezpečenstvo povodne je situácia charakterizovaná 
- možnosťou výskytu extrémnych zrážok, náhleho topenia snehu alebo rýchleho 

stúpania hladín vo vodných tokoch, 
dlhotrvajúcimi výdatnými atmosférickými zrážkami a následným zvýšeným odtokom 
vody, 
zvýšeným odtokom vody z topiaceho sa snehu, 
rýchlym stúpaním hladiny vody alebo prietoku vo vodnom toku, pri ktorom sa 
očakáva dosiahnutie stupňov povodňovej aktivity, 
vznikaním prekážky, ktorá obmedzuje plynulé prúdenie vody v koryte vodného toku, 
na moste, priepuste alebo na povodňou zaplavovanom území, 
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- nebezpečným chodom ľadov s potenciálnou možnosťou vzniku ľadovej zátarasy, 
ľadovej zápchy alebo 

- poruchou alebo haváriou na vodnej stavbe alebo vodnej elektrárni na vodnom toku. 

Povodňová situácia je stav, keď hrozí nebezpečenstvo povodne alebo povodeň už vznikla. 

Povodňové riziko je kombinácia pravdepodobnosti výskytu povodne a jej 
potenciálnych nepriaznivých dôsledkov na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne 
dedičstvo a na hospodársku činnosť. 

Opatrenia na ochranu pred povodňami 
a) povodňové plány, 
b) povodňové prehliadky, 
c) predpovedná hlásna a varovná povodňová služba, 
d) hliadková služba 
e) povodňové zabezpečovacie práce 
f) povodňové záchranné práce. 

Povodňový plán 
Príprava ochrany pred povodňami sa zahŕňa do povodňových plánov, ktoré sa 

zostavujú na všetkých stupňoch povodňových orgánov. Povodňové plány obsahujú podrobné 
určenia úloh a povinností povodňových orgánov, fyzických osôb a právnických osôb pri 
opatreniach na ochranu pred povodňami. 

Povodňové plány sa delia na: 
a) povodňové plány zabezpečovacích prác, ktoré vypracúvajú správcovia vodných 

tokov a správcovia (vlastníci, užívatelia) vodohospodárskych diel. 
b) povodňové plány záchranných prác, ktoré vypracúva obvodný úrad v sídle kraja, 

obvodný úrad, obce a právnické osoby, ktorých objekty môžu byť ohrozené 
povodňou. 

Povodňová prehliadka 
Povodňovou prehliadkou sa zisťujú nedostatky na vodných tokoch, stavbách, 

objektoch a zariadeniach, ktoré sú umiestnené na vodných tokoch, v inundačných územiach, 
ktoré by mohli spôsobiť alebo zvýšiť povodňové riziko. 

Povodňovú prehliadku vykonáva krajský úrad životného prostredia alebo obvodný 
úrad životného prostredia v súčinnosti so správcom vodohospodársky významných vodných 
tokov alebo správcom drobného vodného toku, obcou a vlastníkmi, správcami a užívateľmi 
stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré sú umiestnené na vodnom toku, križujú vodný tok 
alebo sú v inundačnom území najmenej raz za dva roky. 

Povodňovou prehliadkou po povodni v povodňou postihnutých vodných tokoch a 
zaplavených územiach sa spresňuje rozsah povodňových škôd, vyhodnocuje sa účinnosť 
preventívnych opatreni na ochranu pred povodňami a opatreni vykonaných v čase povodňovej 
situácie a identifikujú sa lokality, v ktorých sa počas povodne vyskytli prekážky obmedzujúce 
plynulé prúdenie vody, alebo stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré spôsobili znečistenie 
vody. 
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Predpovedná povodňová služba 
Predpovedná povodňová služba informuje o meteorologickej situácii a o hydrologickej 

situácii, nebezpečenstve povodne, vzniku povodne a o ďalšom možnom vývoji 
meteorologických podmienok a hydrologických podmienok, ktoré ovplyvňujú priebeh 
povodne. Predpovednú povodňovú službu vykonáva Slovenský hydrometeorologický ústav. 

Slovenský hydrometeorologický ústav informuje o vzniku povodňovej situácie orgány 
ochrany pred povodňami, správcu vodohospodársky významných vodných tokov, zložky 
Hasičského a záchranného zboru a obvodný úrad. 

Hlásna povodňová služba a varovanie obyvatel'stva 
Hlásna povodňová služba prijíma a poskytuje informácie suv1Slace s moznym 

vznikom povodňovej situácie alebo so vznikom mimoriadnej udalosti, zabezpečuje 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, obvodné úrady v sídlach krajov, obvodné úrady a obce, 
ministerstvo prostredníctvom ústavu a správcu vodohospodársky významných 
vodných tokov, 
krajské úrady životného prostredia a obvodné úrady životného prostredia, 

predpovedná povodňová služba. 
Varovanie obyvateľstva na povodňou ohrozenom území vykonáva varovacie a 

vyrozumievacie centrum civilnej ochrany alebo obec. 

Hliadková služba 
Hliadková služba sa zriadi na sledovanie vývoja povodňovej situácie a zisťuje údaje 

potrebné na výkon hlásnej povodňovej služby, varovania obyvateľstva a na riadenie a 
koordináciu vykonávania povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných 
prác 

Obec zriaďuje a vykonáva hliadkovú službu od vyhlásenia III. stupňa povodňovej 

aktivity. 
Hliadkovú službu obce vykonávajú dvaja členovia, ktorý dohliadajú na im vyznačené 

povodňové úseky. Úlohou hliadok je sledovať výšku vodnej hladiny, stav ochrannej hrádze, 
zisťovať priesaky, iné negatívne javy a hlásiť zistenú situáciu obecnej povodňovej komisie. 
Pri výkone služby člen hliadky nosí pásku na rukáve s označením "POVODŇOVÁ 
SLUŽBA". 

Povodňové zabezpečovacie práce 
Povodňové zabezpečovacie práce sa vykonávajú na vodných tokoch, stavbách, 

objektoch alebo zariadeniach, ktoré sú umiestnené na vodných tokoch alebo v inundačných 
územiach a v povodňou ohrozených územiach s cieľom zabezpečovať plynulý odtok vody, 
chrániť stavby, objekty a zariadenia pred poškodením povodňou a zabezpečovať funkciu 
ochranných hrádzí a protipovodňových línií. 
Povodňové zabezpečovacie práce na základe povodňových plánov a na príkaz orgánu ochrany 
pred povodňami a obce počas II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity 
vykonávajú: 

Strana 6/31 



správca vodohospodársky významných vodných tokov a správcovia drobných 
vodných tokov, 
Hasičský a záchranný zbor alebo vybrané ostatné záchranné zložky integrovaného 
záchranného systému, 
vlastníci, správcovia a užívatelia stavieb, objektov alebo zariadení na vodnom toku, v 
inundačnom území alebo v povodňou ohrozenom území, 
zhotovitelia stavby, objektu alebo zariadenia na vodnom toku alebo v jeho 
inundačnom území počas výstavby, 
osoby na príkaz orgánu ochrany pred povodňami a obce. 
Povodňové zabezpečovacie práce vykonávané vlastníkmi, správcami a užívateľmi 

stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré sú umiestnené na vodnom toku, v inundačnom území 
alebo v povodňou ohrozenom území, ktoré nie sú uvedené v povodňovom pláne 
zabezpečovacích prác, musí vopred odsúhlasiť správca vodohospodársky významných 
vodných tokov alebo správca drobného vodného toku. 

Povodňové zabezpečovacie práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia II. stupňa 

povodňovej aktivity a sú skončené do času odvolania IL stupňa povodňovej aktivity. 

Povodňové záchranné práce 
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 obec, obvodný úrad alebo obvodný úrad v sídle kraja 
Vykonávanie zásahov povodňových záchranných prác riadi okresné riaditeľstvo Hasičského a 
záchranného zboru alebo krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru do času, kým 
riadenie neprevezme obec, obvodný úrad alebo obvodný úrad v sídle kraja. 

Povodňovými záchrannými prácami sú: 
hlásna povodňová služba, 
ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu úrody 
ohrozenej povodňou, 

odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia povodňou, 
provizórne dopravné sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou odrezaná, vrátane 
výstavby provizórnych mostných objektov alebo lávok, 
ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a 
telekomunikačných sietí pred poškodením povodňou, 
evakuácia 
dezinfekcia studní, 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 podľa osobitného predpisu44) počas mimoriadnej situácie. 
Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. stupňa 

povodňovej aktivity a sú ukončené do času odvolania Il. stupňa povodňovej aktivity. 
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5. ÚLOHY OBCE PRI OCHRANE PRED POVODŇAMI 

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

Obec vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred 
povodňami tieto činnosti: 

v oblasti prevencie 
l. usmerňuje a kontroluje činnosť osôb pri plnení úloh na úseku ochrany pred 

povodňami, 

2. spolupracuje so správcom vodohospodársky významných vodných tokov, správcom 
drobných vodných tokov a poverenými osobami pri vypracovaní, prehodnocovaní a 
aktualizáciách predbežného hodnotenia povodňového rizika, 

3. 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, 

4. 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, 

5. spracúva povodňový plán zabezpečovacích prác, ak má drobný vodný tok alebo jeho 
ucelený úsek v nájme alebo vo výpožičke a tento predkladá na schválenie obvodnému 
úradu životného prostredia, 

6 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, 

7. vypracúva povodňový plán záchranných prác obce, ktorého súčasťou sú povodňové 
plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov podľa 

šiesteho bodu, 
8. zriaďuje na plnenie úloh na úseku ochrany pred povodňami povodňovú komisiu obce 

a vypracúva jej štatút, ak plnenie úloh obce na úseku ochrany pred povodňami počas 
povodňovej situácie nezabezpečuje krízový štáb; obec o rozhodnutí zriadiť povodňovú 
komisiu obce informuje obvodný úrad životného prostredia, 

9. zabezpečuje v rámci možností pracovné sily a vecné prostriedky na ochranu pred 
povodňami, vyhotovuje súpis vecných prostriedkov, zabezpečuje ich riadne 
uskladnenie a udržiavanie, 

10. 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, 
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ll. zúčastňuje sa povodňových prehliadok na vodných tokoch, ktoré pretekajú cez 
katastrálne územie obce, 

počas povodňovej situácie 
l. vyhlasuje a odvoláva Il. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity 

pre územie obce na návrh správcu vodohospodársky významného vodného toku alebo 
správcu drobného vodného toku, alebo z vlastného podnetu a informuje o tom 
bezodkladne obvodný úrad životného prostredia, obvodný úrad alebo koordinačné 
stredisko integrovaného záchranného systému alebo Hasičský a záchranný zbor, 
správcu vodohospodársky významných vodných tokov a ústav, 

2. upozorňuje na nebezpečenstvo povodne obce smerom po prúde vodného toku, 
3. 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, 

4. 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, 

5. vyžaduje od fyzických osôb osobnú pomoc na plnenie úloh pri ochrane pred 
povodňami, pokiaľ nejde o fyzické osoby oslobodené od osobných úkonov,SO) 

6. ukladá povinnosť osobe poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh počas 
povodňovej situácie, 

7. vypracúva v čase III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie priebežné 
správy o povodňovej situácii a predkladá ich obvodnému úradu a obvodnému úradu 
životného prostredia, 

8. operatívne rieši problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii opatrení na ochranu pred 
povodňami, 

po povodni 
l zabezpečuje obnovenie základných podmienok pre život ľudí a pre hospodársku 

činnosť na povodňou zaplavenom území, 
2. vyhodnocuje povodňové škody na majetku obce a na majetku osôb, ktoré vznikli v 

katastrálnom území obce, 
3. vypracúva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných 

opatreniach, ktorú predkladá obvodnému úradu životného prostredia. 

Obec okrem toho 
vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu, ak hrozí bezprostredné ohrozenie životov, 
zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva alebo životného prostredia povodňou a ihneď o 
tom informuje obvodný úrad alebo koordinačné stredisko integrovaného záchranného 
systému, alebo okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, obvodný úrad 
životného prostredia, správcu vodohospodársky významných vodných tokov a ústav, 
zabezpečuje v rámci svojich možností vybavenie obecného hasičského zboru potrebnými 
prostriedkami a výstrojom na výkon povodňových záchranných prác 
poskytuje obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej 
povodňou 
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II. ZOZNAM ORGÁNOV, KOMISIÍ A ŠTÁBOV, VRÁTANE ADRIES, 
ČÍSIEL TELEFÓNU, E-MAILOVÝCH ADRIES A ČÍSIEL FAXU 

l. OBECNÁ POVODŇOVÁ KOMISIA OBCE 

Obec Vojany zriadila obecnú povodňovú komisiu v zmysle §26 ods. 3 písm. a8 zákona 
č. 7/20 l O Z. z. o ochrane pred povodňami na plnenie úloh na úseku ochrany pred povodňami . 

Povodňová komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka a členov povodňovej 
komisie. Predsedom povodňovej komisie je starosta obce. 

Spôsob vyrozumenia 
Zvolanie členov povodňovej komisie bude vykonané telefonicky na pracovisko príp. 

bydlisko členov komisie. V prípade potreby bude vykonané spojkou a to obecným 
motorovým vozidlom 

Úlohy obecnej povodňovej komisie určuje štatút obecnej povodňovej komisie, ktorý je 
schválený starostom obce. 

Zoznam členov Obecnej povodňovej komisie Vojany- viď. časť VIII. Príloha č. l 

2. TECHNICKÝ ŠTÁB OBCE 

Obec zriaďuje technický štáb obecnej povodňovej komisie na plnenie úloh na úseku 
ochrany pred povodňami . 

Spôsob vyrozumenia 
Zvolanie členov povodňovej komisie bude vykonané telefonicky na pracovisko príp. 

bydlisko členov komisie. V prípade potreby bude vykonané spojkou a to obecným 
motorovým vozidlo 

Zoznam členov Technického štábu obecnej povodňovej komisie vid'. časť VIII. 
Príloha č. 2 

3. OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA MICHALOVCE 

Obvodný úrad životného prostredia Michalovce 
Námestie slobody l , Michalovce 
Telefón:056 - 62 80 511 
Fax: 056- 64 416 93 
E-mail: povodne@mi.ouzp.sk 

Obec po vyhlásení a odvolávaní II. a III. stupňa povodňovej aktivity pre územie obce 
bezodkladne informuje Obvodný úrad životného prostredia Michalovce. 

4. OBVODNÁ POVODŇOVÁ KOMISIA 

Obvodnú povodňovú komisiu zriaďuje obvodný úrad životného prostredia. 
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Predseda obvodnej povodňovej komisie je prednosta obvodného úradu životného 
prostredia a tajomník je zástupca odboru štátnej vodnej správy obvodného úradu životného 
prostredia. 

Zoznam členov Obvodnej povodňovej komisie Michalovce viď. časť VIII. Príloha č. 3 

5. TECHNICKÝ ŠTÁB OBVODNEJ POVODŇOVEJ KOMISIE MICHALOVCE 

Obvodná povodňová komisia zriaďuje technický štáb ako svoj odborný a výkonný 
orgán. Vedúcim technického štábu je riaditeľ okresného riaditeľstva Hasičského a 
záchranného zboru. 

Zoznam členov Technického štábu obvodnej povodňovej komisie Michalovce viď. 
čast' VIII. Príloha č. 4 

6. OBVODNÝ ÚRAD V MICHALOVCIACH 

Obvodný úrad v Michalovciach 
Námestie slobody l, Michalovce 
Telefón: 056/6280750 
Fax: 056/6425389 
E-mail: prednosta@mi.vs.sk 

7. KRÍZOVÝ ŠTÁB OBVODNÉHO ÚRADU MICHALOVCE 

Zoznam Krízového štábu obvodnej povodňovej komisie Michalovce viď. časť VIII. 
Príloha č. 5 

8. OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU 
V MICHALOVCIACH 

Fraňa Kráľa 21 
071 O l Michalovce 
Telefón: 056/64 418 21 
Fax: 056/64 317 l O 
E-mail: sekretariat.mi@hazz.minv. sk 

Hasičská stanica Veľké Kapušany 
Telefón: 056/63 820 l O 
E-mail: hs.VelkeKapusany@hazz.minv.sk 

v , , , , 

9. KOORDINACNE STREDISKO INTEGROVANEHO ZACHRANNEHO 
SYSTÉMU 
Obvodný úrad v Košiciach 
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia 
Koordinačné stredisko IZS 
Komenského 52 
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041 26 Košice 

Jednotné európske číslo tiesňového volania 112 
Telefón: 055/6001 435 
Fax: 055/6323550 
E-mail: 

10. OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V MICHALOVCIACH 

Okresné riaditeľstvo PZ v Michalovciach 
Hollého 46, 071 O l Michalovce 
Telefón: 096172 ll ll 
Fax: 096172 3109 
E-mail: 

OO PZ Veľké Kapušany 
Malokapušianska 656/71 
079 Ol Veľké Kapušany 
Telefón: 096172 3905 

056/6382333 
Fax: 056/6384902 

ll. ZABEZPEČENIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 

JUDr. Janáč Viliam 
Elektrárenská 47, 076 72 Vojany 
Telefón: 056 l 639 52 36 
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III. STUPNE POVODŇOVEJ AKTIVITY, PREDPOVEDNÁ 
POVODŇOVÁ SLUŽBA, HLÁSNA POVODŇOVÁ SLUŽBA 
A VAROVANIE OBYVATEĽSTVA 

Stupne povodňovej aktivity sú situácie, kedy sa uvádzajú do činnosti zložky ochrany 
pred povodňami. V povodňových plánoch sú určujú tieto stupne povodňovej aktivity: 

I. stupeň - stav bdelosti 
II. stupeň - stav pohotovosti 

III. stupeň - stav ohrozenia. 

l. stupeň povodňovej aktivity 

I. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje: 
a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pn 

stúpajúcej tendencii hladiny vody na vodnom toku. Spravidla je to stav, keď 
- sa voda vylieva voda z koryta vodného toku a dosahuje pätu hrádze 
- hladina vody stúpa a je predpoklad dosiahnutia brehovej čiary koryta neohradzovaného 

vodného toku 
b) pri očakávanom náhlom odmäku podľa meteorologických predpovedí, 
c) pri vnútorných vodách, ak hladina vody v priľahlých vodných tokoch je vyššia ako 

hladina vnútorných vôd. 

I. stupeň povodňovej aktivity sa odhlasuje: 
a) po dosiahnutí vodného stavu určeného v povodňovom pláne, ak voda vo vodnom toku má 

klesajúcu tendenciu, 
b) na neohradzovaných vodných tokoch, ak voda klesne pod brehovú čiaru, 
c) pri vnútorných vodách, ak hladina vody v priľahlých vodných tokoch je nižšia ako 

hladina vnútorných vôd a vnútorné vody možno odvádzať samospádom. 

II. stupeň povodňovej aktivity 

II. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje: 
a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a stúpajúcej 

tendencii hladiny vody vo vodnom toku. Na n~ohradzovaných vodných tokoch, ak voda v 
koryte dosiahne brehovú čiaru a má stúpajúcu tendenciu, 

b) na začiatku odmäku, ak podľa predpovedí možno očakávať rýchle stúpanie hladín 
vodných tokov, alebo pri očakávanom odchode ľadov, 

c) pri vnútorných vodách, ak nepretržitým prečerpávaním vody sa dodrží maximálna hladina 
vnútorných vôd určená manipulačným poriadkom. 

II. stupeň povodňovej aktivity sa odvoláva: 
a) ak stav vody vo vodnom toku klesne pod hladinu určenú v povodňovom pláne, alebo ak 

pominú skutočnosti, na základe ktorých sa vyhlásil stav pohotovosti alebo stav ohrozenia, 
b) voda, ktorá zaliala chránené územie, je v prevažnej miere odvedená do vodného toku a ak 

sa vykonali potrebné technické opatrenia na zamedzenie vzniku škôd. 
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III. stupeň povodňovej aktivity 

III. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje: 
a) na vodných tokoch pri dosiahnutí vodného stavu určeného v povodňovom pláne, 
b) na neohradenom vodnom toku pri prietoku presahujúcom kapacitu koryta vodného toku, 

ak voda zaplavuje priľahlé územie a môže spôsobiť povodňové škody, 
c) na ohrádzovanom toku pri nižšom stave, ako je vodný útvar určený pre III. stupeň 

povodňovej aktivity, ak II. stupeň povodňovej aktivity trvá dlhší čas, alebo ak začne 
premokať hrádza, prípadne ak nastanú iné nepredvídané okolnosti, ktoré môžu spôsobiť 
povodňové škody, 

d) vtedy, keď vodou unášané predmety vytvorili v koryte vodného toku , na moste alebo 
priepuste bariéru a voda sa vylieva z koryta vodného toku a môže spôsobiť povodňové 
škody, 

e) pri odchode ľadov ak je priame nebezpečenstvo tvorby ľadových zátarás, alebo ak sa 
zátarasy začali tvoriť, 

c) pri vnútorných vodách, ak pri plnom využití kapacity čerpacej stanice a pri jej nepretržitej 
prevádzke, voda stúpa nad maximálnu hladinu určenú manipulačným poriadkom, 

d) Ak sa voda preleje cez hrádze, alebo ak sa hrádze pretrhnú a pri záplave spôsobenej 
ľadovým zátarasom. 

g) Pri prívalových dažďoch extrémnej intenzity, 
h) Pri záplave územia vodou z koryta vodného toku pod vodnou stavbou, ktorú spôsobila 

porucha alebo havária objektov alebo zariadení vodnej stavby. 

Ak v dôsledku vzniku povodne hrozí nebezpečenstvo ohrozenia ľudského zdravia, 
zaplavenia územia a vzniku povodňových škôd, obec alebo orgán ochrany pred povodňami 
môže vyhlásiť ihneď III. stupeň povodňovej aktivity. 

III. stupeň povodňovej aktivity sa odvoláva: 
a) ak stav vody vo vodnom toku klesne pod hladinu určenú v povodňovom pláne, alebo ak 

pominú skutočnosti, na základe ktorých sa vyhlásil stav pohotovosti alebo stav ohrozenia, 
b) voda, ktorá zaliala chránené územie, je v prevážnej miere odvedená do vodného toku ak sa 

vykonali potrebné technické opatrenia na zamedzenie vzniku škôd. 

Stav pohotovosti a ohrozenia vyhlasuje a odvoláva: 
a) pre územie obce -obecný úrad 
b) pre územie niekol'kých obcí toho istého okresu a pre územie okresu- obvodný úrad ŽP 
c) pre územie niekol'kých okresov toho istého kraja a pre územie kraja- krajský úrad ŽP 
d) pre územie, ktoré presahuje územie kraja - Ústredná povodňová komisia 
e) na hraničných tokoch- Ústredná povodňová komisia, ak tým nepoverila iný povodňový 

orgán. 

Správcovia vodných tokov a správcovia vodohospodárskych diel, navrhujú 
povodňovým orgánom vyhlásenie a odvolanie stupňov povodňovej aktivity. 
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l. VODNÉ TOKY A POVODŇOVÉ ÚSEKY V OBCI VOJANY 

Obec Vojany patrí do povodňového úseku XIII, ktorý začína od ústia Laborca do 
Latorice a prechádza katastrálnym územím obcí: Beša, Veľké Raškovce, Ižkovce, Vojany, 
Oborín, Drahňov, Malé Raškovce, Slávkovce, Budkovce, Žbince, Hatalov, Pozdišovce. 

Cez obec Vojany preteká rieka Laborec a hydromelioračný kanál Vojanský, ktoré môžu 
ohroziť priľahlé územia, niektoré budovy a súkromné objekty. 

Viď. B- Grafická časť- výkres č.l 

2. STUPNE POVODŇOVEJ AKTIVITY V PROFILOCH VODOMERNÝCH 
STANÍC A VODOČETNÝCH STANÍC V ČIASTKOVOM POVODÍ NAD OBCOU: 

Tok rkm Názov stanice okres Kóta "0" Stupne povodňovej 

m n.m. Bpv aktivity 
I. II. III. 

Laborec 36,9 Michalovce Mi-ce l 05,67 500 600 700 
Med' ov 

Uh 16,8 Lekárovce Mi-ce 98,94 600 700 800 

Okrem toho v prípade: 
pri náhlom odmäku podľa meteorlogickej predpovede 
pri vnútorných vodách, ak pri plnom využití kapacity čerpacej stanice a pn jej 
nepretržitej prevádzke, voda stúpa nad maximálnu hladinu určenú manipulačným 
poriadkom, 
došlo k vybreženiu vôd z koryta vodného toku na území obce, alebo ak je zjavná 
takáto hrozba. 
pri prívalových dažďoch extrémnej intenzity, 

3. ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE HLÁSNEJ POVODŇOVEJ SLUŽBY 
A VAROVANIE OBZV ATEĽSTV A V OBCI 

Varovnú povodňovú správu obec odošle na obvodný úrad životného prostredia a okresné 
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru. Ak nemožno nadviazať komunikačné spojenie 
s príjemcami správy možno varovnú povodňovú správu podať na linkách tiesňového volania 
112, 150 alebo 158. 

Varovná povodňová správa obsahuje: 
vymedzenie povodňou ohrozeného alebo zasiahnutého územia obce 
názov vodného toku 
hydrologickú situáciu na vodnom toku 
údaje o pohybe hladín vodného toku, najmä o vzostupe, poklese bez zmeny a kulminácii 
informáciu o aktuálnom počasí 
opis situácie na ohrozenom, alebo povodňou postihnutom území 
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Varovanie obyvateľstva obec zabezpečuje varovnými signálmi sirény a obecným 
rozhlasom. 

4. SPRÁVCOVIA VODNÝCH TOKOV NA ÚZEMÍ OBCE VOJANY 

Pre vodný tok Laborec: 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice 
Správa povodia Laborca Michalovce 
Telefón: 056/6441617 
Fax: 056/6441772 
E-mail: 

Pre hydromelioračný kanál Vojanský 

Hydromeliorácie š.p. 
Dislokované pracovisko Michalovce 
Špitalská 18 
071 O l Michalovce 
Telefón: 056/6894022 

0903997978 
Fax: 056/6894021 
E-mail: 

IV. POVODŇOVÉ ZÁCHRANNÉ PRÁCE VYKONÁ V ANÉ PODĽA § 18 
ZÁKONA 

l. ZABEZPEČENIE VAROVANIA OBYVATEĽSTVA A VYROZUMENIA OSÔB 
OHROZENÝCH POVODŇOU 

Orgány, organizácie a občania sú povinní bezodkladne ohlásiť nebezpečenstvo vzniku 
povodní orgánom štátnej správy ochrany pred povodňami . 

Hlasná a varovná povodňová služba varuje obyvateľstvo pred nebezpečenstvom povodne 
v mieste povodne a v miestach nižšie ležiacich na vodnom toku, upozorňuje orgány štátnej 
správy ochrany pred povodňami a organizácie na vývoj povodňovej situácie a odovzdáva 
správy a hlásenia potrebné na jej hodnotenie a riadenie opatrení na ochranu pred povodňami. 

Varovnú povodňovú správu obec odošle na obvodný úrad životného prostredia a okresné 
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru. Ak nemožno nadviazať komunikačné spojenie 
s príjemcami správy možno varovnú povodňovú správu podať na linkách tiesňového volania 
112, 150 alebo 158. 

Varovná povodňová správa sa odosiela ak: 
došlo k vybreženiu vôd z koryta vodného toku na území obce, alebo ak je zjavná 
takáto hrozba, 
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hladina vody na vodnom toku dosiahne výšku určenú v povodňovom pláne, prípadne 
výšku, ktorú obec, správca vodnej stavby označí za vznik povodňovej situácie, 
ide o mimoriadne úkazy pri odchode ľadov, pri vzniku ľadových zátaras, pri upchaní 
mostných otvorov a priepustov, prietrži mračien, lokálnych búrkach, topení snehu 
apod. 

Varovná povodňová správa obsahuje~ 
vymedzenie povodňou ohrozeného alebo zasiahnutého územia obce 
názov vodného toku 
hydrologickú situáciu na vodnom toku (vodomernej stanici) 
údaje o pohybe hladín vodného toku, najmä o vzostupe, poklese bez zmeny 
a kulminácii 
informáciu o aktuálnom počasí 
opis situácie na ohrozenom, alebo povodňou postihnutom území. 

Varovanie obyvateľstva obec zabezpečuje varovnými signálmi: 
a) "VŠEOBECNÉ OHROZENIE"- dvojminútovým kolísaným tónom sirén pri ohrození 

alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov 
mimoriadnej udalosti, 

b) "OHROZENIE VODOU"- šesťminútovým stálym tónom 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. 
Varovné signály a signál "KONIEC OHROZENIA" sa následne dopÍňajú hovorenou 
informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. 

2. POSTUP NA ZABEZPEČENIE NÚDZOVÉHO ZÁSOBOVANIA A NÚDZOVÉHO 
UBYTOVANIA OSÔB 

Obec v súlade s § 15 zákona NR Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej 
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 4211994 Z. z.) 
zabezpečuje: 

núdzové ubytovanie - zabezpečenie dočasného bývania osôb ohrozených alebo osôb 
postihnutých následkami mimoriadnych udalostí, 
núdzové zásobovanie zabezpečenie dočasného minimálneho stravovania, 
minimálnych dávok pitnej vody a poskytovania ďalších základných potrieb osobám 
postihnutým mimoriadnou udalosťou v medziach existujúcich podmienok na prežitie, 
najmä dodávok elektrickej energie, zabezpečenia tepla a základné zdravotnícke 
zabezpečenie. 

Všetky právnické osoby a fyzické osoby - jednotliví občania sú povinní na základe 
príkazu starostu obce na území obce na území obce podieľať sa: 

- vecným plnením napríklad: 
• technikou, mechanizmami, prostriedkami (na prípravu a rozvoz stravy, úpravu, 

skladovanie a rozvoz pitnej vody, mobilné zdroje elektrickej energie, vzduchu, rôzne 
vyhrievacie telesá a pod.), 

Strana 17/31 



• materiálom a komoditami (napríklad rôzne druhy potravín, obuv a ošatenie, palivo, 
materiál a dekontamináciu, dezaktiváciu, dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu 
a iné), 

- osobnými úkonmi (napríklad odborne nenáročné a bezrizikové najmä pomocné práce) 
pričom právnickú osobu a podnikateľa k povinnosti vecného plnenia v čase MU sa odporúča 
zaviazať príkazom starosta obce ako inými formami (zmluva, rozhodnutie a pod.) 

Obec Vojany zabezpečí núdzové ubytovanie 
Kultúrny dom 
Základná škola 
V prípade potreby v rodinných domoch 

Stravovanie bude zabezpečené 
v Materskej škole školskou jedálňou 

Vid'. B - Grafická čast'- výkres č.2 

3. ZABEZPEČENIE A VYKONANIE EVAKUÁCIE VRÁTANE EVAKUAČNÝCH 
OPATRENÍ 

Riadenie a vykonanie evakuácie obyvateľstva v obci Vojany 

Obec plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu a poskytuje núdzové 
ubytovanie a núdzové zásobovanie evakuovaným v súlade s ustanoveniami zákona č. 

4211994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Vedie evidenciu 
evakuovaných osôb a zoznamy evakuovaných osôb. 

Na požiadanie obce sú povinné právnické osoby a podnikatelia podieľať sa na 
vypracúvaní a plnení plánov dopravného, zdravotníckeho alebo zásobovacieho zabezpečenia 
evakuácie. 

Právnické osoby, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú zariadenia určené na ubytovanie 
alebo ktoré umožňujú dočasný pobyt osôb, sú povinné na vyzvanie obce podieľať sa na 
vypracúvaní plánu ubytovania evakuovaných osôb v obci a po vyhlásení evakuácie 
zabezpečiť umiestnenie plánom určeného počtu evakuovaných osôb. 

Právnické osoby a fyzické osoby sú pre potreby evakuácie povinné poskytnúť obciam 
a obvodným úradom, na ktorých území pôsobia, údaje o druhoch a počtoch zvierat, ktoré 
vlastnia. 

Evakuačné opatrenia tvoria informácie: 
o vyrozumení a dosiahnutí pohotovosti evakuačných komisií a zariadení, 
o spôsobe vyhlasovania evakuácie obyvateľstvu, 

o počtoch evakuovaných, 
o potrebe síl a prostriedkov na zabezpečenie evakuácie, 
o materiálnom a technickom zabezpečení evakuácie, 
o spôsobe a organizácii presunov evakuovaných, 
o príprave evakuačných komisií, evakuačných zariadení a obyvateľstva, 
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Evakuovaní sa umiestňujú a ubytovávajú v priestoroch neohrozených 
a nepostihnutých mimoriadnou udalosťou vo vhodných zariadeniach, a ak to nie je možné, 
v rodinných domoch a v bytoch. 

Evakuácia zvierat sa plánuje až po evakuácii obyvateľstva, pričom sa vykonávajú aj 
opatrenia na zabránenie vzniku škôd. 

Evakuácia vecí sa plánuje a vykonáva na záchranu cenných materiálnych hodnôt, 
zásob, dokumentácie, technických zariadení, hnuteľných umeleckých a kultúrnych pamiatok 
sakrálneho a muzeálneho charakteru. Vykonáva sa spravidla až po evakuácii obyvateľstva, 
pričom sa vykonávajú aj opatrenia na zabránenie vzniku škôd. 

Trasy presunu evakuácie 

Trasy evakuácie pre umiestnenie evakuovaných v rámci vlastného obvodu sú 
stanovené vo svojom zámere príslušným obvodným úradom. 

Viď. B - Grafická časť- výkres č.2 

Správy a spôsob ich predkladania 
Údaje o stave a priebehu evakuácie, ich spracovanie a vyhodnocovanie na území obce 

Vojany sa zabezpečuje prostredníctvom evakuačných zariadení a evakuačnej komisie, EVA 
komisií miest a EVA komisií obcí. 

Správy o stave a priebehu evakuácie k 06.00 hod. a 18.00 hod. sa predkladajú denne 
nasledovne: 
evakuačné zariadenia evakuačnej komisii obce do 06.30 hod. a do 18.30 hod. na OU 
Michalovce 

Správy o dosiahnutí pohotovosti evakuačnej komisie a evakuačných zariadení, o začatí 
evakuácie, skončení evakuácie a o udalosti narušujúcej evakuáciu sa predkladajú ihneď. 

Dokumentácia evakuácie 
Obec, podnikatelia, iné právnické osoby a fyzické osoby podľa rozhodnutia 

obvodného úradu podieľajúce sa na evakuácii vypracúvajú plány evakuácie, ktorými sa riadia 
pri jej zabezpečovaní a vykonávaní. Po vypracovaní plánov spracovatelia predkladajú 
požadované údaje potrebné na celkové zabezpečenie a riadenie evakuácie. 

Prehľad dokumentácie, ktorú obsahuje plán, je uvedený v prílohe č. 6 vyhlášky MV 
SR č. 7511995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie v znení neskorších predpisov. 

4. PREDOKLADANÝ VÝKON OPATRENÍ NA OCHRANU PRED POVODŇAMI 

Odčerpávanie vôd zo zaplaveného územia 
Vyčistenie prícestných rigolov na odvádzanie dažďových vôd 
Uvoľnenie prietokových profilov pod mostami, priepustami a lávkami 
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5. POSTUP NA ZABEZPEČENIE DEZINFEKCIE STUDNÍ, ŽÚMP, OBYTNÝCH 
PRIESTOROV A ODVOZU A ZNEŠKODŇOVANIA UHYNUTÝCH ZVIERAT 
A INÝCH ODPADOV 

l. Pokiaľ pri záplavách a iných havarijných situáciách nedošlo k havárii vodovodu, naďalej 
zabezpečovať nepretržitú dodávku vody do zaplavenej časti obce s dôsledným a účinným 
chlórovaním vody na hornej hranici normy (0,3 mg/l). 

2. V prípade havarie verejného vodovodu uplatniť zákaz užívania vody pre pitné účely. To 
isté platí pre zdroje individuálneho zásobovania vodou (verejné a súkromné studne). 

3. Až do odstránenia havárie a ukončenia asanácie znehodnotených vodných zdrojov 
zabezpečovať núdzové zásobovanie dovozom (prísunom) nezávadnej pitnej vody- VVS 
a.s. Trebišov. 

4. Havarované vodné zdroje a vodovodné zariadenia po opadnutí vody asanovať a postupne 
uviesť do prevádzkyschopného stavu. 

Postup asanácie verejných a súkromných studní pri mikrobiologickom čistení vody: 
mechanické vyčistenie studne a jej okolia od naplavenín 
čerpanie obsahu studne až do odstránenia zákalu 
chlórovanie vody chlórovým vápnom, alebo chloramínom pri použití 4-20 g na l 
m3 vody podľa stupňa znečistenia. Roztok chlóru nechať pôsobiť 24 hodín. Po 
tejto dobe treba vodu vyčerpať. Pri poklese chlóru na hodnotu 0,3 mg/l možno 
vodu s prihliadnutím k bodu 5 používať na pitie. 

V domácich vodárňach treba po uplynutí 24 hodín vodu z dezinfikovaného vodného 
zdroja prečerpať cez celý systém až do poklesnutia koncentrácie zostatkového chlóru na 
hodnotu 0,3 mg/l Cl. Potom je možné celý systém dať do užívania pri zabezpečení 

dochlórovania na koncentrácie 0,3 mg/l. 

Asanácia verejných vodovodov pri haváriách sa bude vykonávať podľa osobitných 
opatrení prevádzkovateľa (VVS a.s. Trebišov) vypracovaných pre prevádzku vodovodu za 
mimoriadnych udalostí a pri haváriách. 

Postup pri asanácii životného prostredia: 

l . likvidácia uhynutých zvierat 
2. zdroje zásobovania vodou 
3. sklady požívatín, závody hromadného stravovania, potravinárske závody 
4. byty a ich príslušenstvo 
S. školy, zdravotnícke zariadenia a ostatná vybavenosť 
6. terén v extraviláne 

Asanácia a dezinfekcia jednotlivých objektov a bytov: 

a) Potravinárske zariadenia 
b) Bytový fond 
c) Zdravotnícke zariadenia 
d) Detské jasle, materské škôlky a školské zariadenia 
e) Ostatné zariadenia 
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Postup vyčistenia a dezinfekcie 

Priestory objektov mechanicky vyčistiť od znečistenia, odstrániť anorganické 
i organickému rozkladu podliehajúce znečisťujúce látky. Po umytí priestorov možno pristúpiť 
k priestorovej dezinfekcii. U objektov potravinárskych, školských, zdravotníckych zariadení 
a bytového fondu je potrebné zabezpečiť po mechanickej očiste a umytí obielenie roztokom 
chlórového vápna. Príprava roztoku z chlórového vápna - na l liter vody 20 dg chlórového 
vápna - do vedra o obsahu l O l je potrebné rozpustiť 2 ks chlórového vápna. Priestorovú 
dezinfekciu podláh, dvier a ostatných zariaďovacích predmetov vykonať 2-3 % roztokom 
chloramínu B, nechať pôsobiť do zaschnutia. Po vykonanej dezinfekcii predmety umyť čistou 
vodou. 

Dezinfekčné prostriedky zabezpečí obecný úrad Vojany. 

Zásobovanie potravinami 

Akékoľvek potraviny, zaplavené pri povodniach vo všetkých druhoch potravinárskych 
zariadení vrátane domácností obyvateľov, je potrebné vylúčiť z použitia pre výživu ľudí až do 
posúdenia hygienickou službou podľa charakteru a rozsahu povodne. (Usmernenie 
obyvateľov bude vykonané prostredníctvom obecného rozhlasu). 

6. PREHĽAD ROZVODNÝCH SIETÍ A ZARIADENÍ, KTORÉ BY MOHLI 
OHROZIŤ POSTIHNUTÉ OSOBY, NASADENÉ SILI A PROSTRIEDKY 
A MAJETOK OBYVATEĽOV 

7. SPÔSOB ORGANIZOVANIA PREDČASNÉHO ZBERU ÚRODY PRI 
URČENÝCH VODNÝCH ST A VOCH 

V obci Vojany poľnohospodárske pozemky obhospodaruje ŠOMO s.r.o., ktorá má 
prijaté technicko-organizačné opatrenia na organizáciu predčasného zberu úrody pri určených 
vodných stavoch a pri záplavách a povodniach. 

8. ZOZNAM STAVIEB, OBJEKTOV A ZARIADENÍ, KTORÉ MÔŽU BYŤ 
OHROZENÉ POVODŇOU 

Povodňou ohrozené stavby vodným tokom Laborec je cca 46 rodinných domov a to od 
súp. č. 108-95 a 144- 149. 
V prípade povodňovej aktivity na hydromeliračnom kanále Vojanský je ohrozených 13 
rodinných domov od súp. č. 60 - 182 

Vid'. B- Grafická čast'- výkres č.2 
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9. ZOZNAM LOKALÍT, V KTORÝCH SÚ USKLADNENÉ NEBEZPEČNÉ LÁTKY. 

V katastrálnom území sa obce Vojany sa nachádza: 
areál Slovenských elektrárni a.s. EVO Vojany 

- kontakt: 

SWS a.s. Vojany 
-kontakt: 
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V. SILY A PROSTRIEDKY NA VYKON POVODNOVYCH ZACHRANNYCH PRAC 

l. ZOZNAM DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV, STROJOV, ZARIADENÍ 

Druh Poskytovateľ Osoba Císlo telefónu Císlo mobilu Císlo telefónu Císlo faxu e-mail 
dopravného dopravného zodpovedná za na pracovisko domov 
prostriedku, prostriedku, poskytnutie 

stroja, stroja, dopravného 
zariadenia zariadenia prostriedku, 

stroja, 
zariadenia 

Osobné auto Obec Vojany 

A VIA Skriňová Obec Vojany 
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2. ZOZNAM ČLENOV DOBROVOĽNÝCH HASIČOV V OBCI VOJANY: 

MENO A PRIEZVISKO ADRESA TELEFON 

f E ~ f) /IJ fJ ~J /) /! IJS"tOtJ'1 / V~JIIN'-' 
'-

c .)G Ot! C 'l jJ. o JOl/ 

l l 
v~·' !Ať r i-::l 0?07 })'1- CG5 J l}jj (f'V ,'rf~ SV r str-. c . 

Lf)OfSLIJV 
l 

1?,t J.rottt ~'CJ~!f.;f.t c-. OC?CJ. 41J rf.)C 

'J..C'L.Tf!fv 
l v 

q:; b f 1!. ES l dr. /f ~' 1/t/V' ff C-- é}t1 A,- )f"~ ;.c;,-
' 

L !t~fSUtt! :tli k.(/ 5 fi~ l hV ~ c·-- 1f7 IJCfOJ" 1.ľl l) ;i !1 

Strana 24/31 



1.. -·- ...... i>óv(JóNov-vi1LAN.zA.cTiiiANNYciTi1i~-Ac()i3c-ii vc)jA-NY 
L._ ........ -··--------------·-··-···---·---····--·-----·····-· ··--·----- ---- ···-··-······ 

3. ZOZNAM ČLENOV PRACOVNÝCH ČIAT OBCE VOJANY: 

PRACOVNA CATA č.l: 
FUNKCIA MENO A PRIEZVISKO TELEFON 
VELITEĽ 

~ fJ !!JR.! u Ff?-RNJ!-0 OCJo§' Gto fbu 

CLEN ' Sll.lll/1 "ll/?- ~l) v'f) tJ ct cs- 11/.J 1-G 1 
CLEN 

JV 
/JTT/lfj tlltt7c /JC(j§' +Fo hJt 

CLEN 

CLEN 

PRACOVNÁ CATA č.2 
FUNKCIA MENO A PRIEZVISKO TELEFON 
VELITEĽ 

LIJJ!)L'JV J/Jtflh oc; o;- 1 c!J ť!i1 

CLEN l l 
;fJ! !J J-11 T/1 'l i) q 1 ;- ), ,-() J,o)J 

CLEN l 

CSJLLIJ tlf S lC lv'f l ť VIl rJqo~ r; Id (J'/{ 

CLEN 

CLEN 

PRACOVNÁ CATA č.3: 
FUNKCIA MENO A PRIEZVISKO TELEFON 

VELITEĽ 
{U!J l hiJ 1A f.!lSUAJY 1 OCJO{ !;) O r;J.tA 

CLEN 
~C'LT!J~ ti/l!. l< tJ??o:J oť. 1 ,? fllL 

CLEN ' IJ J/ )/ !J :f ť. Ir;</ Lo ~ iJ ()ct~" l qo J cľoo 

CLEN 

CLEN 
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VI. POMOCNÁ DOKUMENTÁCIA 

L Zákon NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a Vyhláška Ministerstva 
životného prostredia SR č. 26112010 Z. z. z 15. 6. 2010. 

2. Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania 

3. Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č . 251/201 O Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie 
práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd 

4. Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 252/20 l O Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácií 
a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach 

5. Vzory príkazov a dokumentov, ktoré budú potrebné pri riadení a zabezpečení ochrany 
pred povodňami: 

Oznámenie o škodách na majetku 
Priebežná správa o priebehu povodní 
Povodňový denník 
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VZOR 

Priebežná správa o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných 
opatreniach na území obce Vojany k .................. hod. dňa .................. . 

a) opis aktuálnej situácie a vývoj situácie 

b) vykonaných opatrení na ochranu pred povodňami 

c) problémy a nedostatky zistené počas vykonávania opatrení na ochranu pred 
povodňami 

b) návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri ochrane pred povodňami, 
ktorých realizácia 

e) Informácie o úrazoch alebo haváriách 

Vypracoval : 
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VZOR 

Oznámenie o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody 
v zmysle zákona NR SR č . 7/2010 Z.z. , §19 ods. 6 písm. a) 

Meno a priezvisko: ______________________ _ 

Adresa: 
------------------------------------------------------------

Právny vzt'ah k poškodenej veci: 1 
-------------------------------------

Telefonický kontakt: ____________________ ___ 

Hnuteľné veci 

Druh veci: l 
Rozsah jej poškodenia: 

Miesto kde sa vec nachádzala v čase poškodenia povodňou 
(iba ak sa nejedná o poškodenie bytového zariadenia alebo súčasti vybavenia stavby): 

Druh veci: 
l 

Rozsah jej poškodenia: 

Miesto kde sa vec nachádzala v čase poškodenia povodňou 
(iba ak sa nejedná o poškodenie bytového zariadenia alebo súčasti vybavenia stavby): 

Druh veci: 
l 

Rozsah jej poškodenia: 

Miesto kde sa vec nachádzala v čase poškodenia povodňou 
(iba ak sa nejedná o poškodenie bytového zariadenia alebo súčasti vybavenia stavby): 

V prípade nedostatku mtesta pokračujte na ďalšom hárku paptera, ktorý sa stane neoddeliteľnou časťou tohto 
oznámenia. 

1 vlastník, správca, nájomca a pod. 
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Stavba 

Druh stavby: 

Súpisné a orientačné číslo stavby: 

Opis poškodenia: 

Dátum vydania stavebného povolenia alebo 
ohlásenia stavebnému úradu: 

Dátum vydania kolaudačného rozhodnutia: 

Pozemok 

Druh pozemku:2 

l 
Spôsob poškodenia pozemku: 

Výmera poškodenej časti pozemku: l 

Druh pozemku: l 
Spôsob poškodenia pozemku: 

Výmera poškodenej časti pozemku: 
l 

V prípade nedostatku miesta pokračujte na ďalšom hárku papiera, ktorý sa stane neoddeliteľnou časťou tohto 
oznámenia. 

Výška povodňovej škody3 

Hnuteľné veci: 
Stavby: 
Pozemok: 

Výška povodňovej škody spolu: 

v dňa 

meno a priezvisko, podpis 

2 orná pôda, chmel'nica, vinica, záhrada, ovocný sad, trvalé trávne porasty, lesné pozemky, vodné plochy, 
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy. 
3 Výška povodňovej škody na majetku sa odhaduje ako výdavok, ktorý sa vynaloží na uvedenie poškodeného 
majetku do stavu, v akom bol v čase bezprostredne pred povodňou podl'a obvyklej ceny v príslušnom regióne 
pred výskytom povodne. Do výšky povodňovej škody sa nezahŕňajú výdavky na zveľadenie povodňou 
poškodeného majetku. 
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VZOR- Povodňový denník 

Dátum Forma prevzatia Kód 
Čas Obsah správy správy: tel. fax, správy 

e-mail, RDS 
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VI. ZOZNAM POVODŇOVÝCH PLÁNOV ZÁCHRANNÝCH PRÁC 
PRÁVNÍCKÝCH A FYZICKÝCH OSÔB PODNIKATEĽOV 

v prípade nariadenia vypracovania povodňového plánu pre právnickú príp. fyzickú 
osobu podnikateľa budú zahrnuté dodatočne zahrnuté 

VII. PRÍLOHY 

l. Obecná povodňová komisia obce Vojany 
2. Technický štáb obecnej povodňovej komisie 
3. Zoznam členov Obvodnej povodňovej komisie Michalovce 
4. Technický štáb obvodnej povodňovej komisie Michalovce 
S. Krízový štáb Obvodného úradu Michalovce 
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Príloha č. l Zoznam členov obecnej povodňovej komisie 

Funkcia Titul, meno a Číslo telefónu Adresa Adresa 
v OPK priezvisko, domov l pracovisko pracovisko domov 
Vojany 
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Príloha č. 2 Zoznam Technického štábu obecnej povodňovej komisie Vojany 

Funkcia Titul, meno a Císlo telefónu Adresa Adresa 
v OPK priezvisko, domov l pracovisko pracovisko domov 
Vojany 
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Príloha č . 3 Zoznam členov Obvodnej povodňovej komisie Michalovce 

Funkcia v Titul, meno a Číslo telefónu Číslo faxu Adresa 
PKOÚŽP priezvisko, pracovisko domov pracovisko 
predseda Ing. Marek KOTORA 056/6425035 0905237835 05 6/6441693 Nám. slobody l 

Pover. zast. Prednostu 056/6280520 Michalovce 
OÚŽP Michalovce 0915 726 758 

podpredsed Ing. Jozef BOBÍK 056/6280 l 05 056/6282443 056/6414036 Nám. slobody l 
a prednosta OÚ Michalovce 0902964044 Michalovce 
tajomník Ing. Ján TKÁC,CSc. 056/6280519 0904 153 831 056/6441693 Nám. slobody l 

tajomník OPK 0917 610495 Michalovce 
č len Mjr. Mgr. Martin 056/6441820 0908/98313 8 056/643171 o F. Král'a 21, 

TEJ GI 056/6441821 Michalovce 
riaditeľ OR HaZZ 
Michalovce 

člen Ing. Jozef 056/6423366 056/6423845 056/6425389 Nám. slobody l 
BLOŠČIČÁK 0905406370 0905/406370 Michalovce 
Vedúci odboru CO a KR 

člen Ing. Ján TKÁC 056/6441139 056/6723760 056/6441772 Vajanského 3 
riaditeľ SVP š.p. , OZ 0905450004 Michalovce 
povodie Laborca 

člen Ing. Oliver PETRIK 056/6810201 056/6422083 056/6810660 Hviezdoslavova 
riaditel' VVS š.p. OZ 0903615579 50 Michalovce 
Michalovce 

člen Michal MRÁZ 056/6894022 056/6441341 056/6894021 Spitálska 18, 
technický pracovník 0903997978 Michalovce 
Hydromeliorácie š.p. 
dislokované pracovisko 
Michalovce 

č len Ing. Dušan MATANIN 0961723100 0577756719 0961723109 Hollého 46, 
Riaditeľ ORPZ v 0917647129 Michalovce 
Michalovciach 

člen MUDr. Janka 056/688061305 0905 348712 056/688063 6 S. Chalúpku 5 
ST AŠK OV Á, MPH 6/6880611 Michalovce 
Regionálna hygienička 

člen Ing. Daniel Zivčák 056/6280460, l , 056/6431319 056/6889057 S. Chalupku 18 
Menovaný zastupovaním 2,3 0902 565611 Michalovce 
prednostu Obvodného 0902 896632 
lesného úradu 

člen Ing. Igor ~UZAK 056/688230509 0910 225507 056/6882305 Nám. slobody l 
riaditeľ OU pre CDaPK 07900560 Michalovce 

č len MVDr. Rastislav 056/642500 l 09 056/642500 l S. Chalúpku 22 
ĎUREČKO 07925378 0907 925378 Michalovce 
riaditel' Reg. veterinárnej 
a potr. správy Michalovce 

č len Mjr. Ing. Juraj 0960 540214 0960 540203 Užhorodská 1, 
FARKAŠ 0904 786049 0960 540 433 Michalovce 
Náčelník štábu 22. mech. 
praporu Mi-ce 

člen kpt. Ing. Jozef KASL 0960541223 Hviezdoslavova l 
veliteľ ženijnej roty VÚ 0905978362 Michalovce 
1018 Prešov 

č len Ing. Stefan 056/628041009 0905 149 791 056/6889056 S. Chalúpku 18 
HLEBAŠKO 11907085 Michalovce 
riaditel' Obvodného 
pozemkového úradu 

člen Ing. Eva 056/6722690,1 056/6724475 056/6723541 M. R. Stefánika 
KOLESÁROVÁ 0914365111 484/25 
Riaditeľka SPB Trebišov 075 O l Trebišov 



Príloha č. 4 Zoznam členov Technického štábu Obvodnej povodňovej komisie Michalovce 

Organizácia Funkcia - pracovník Telefón ,Fax Telefón 

Adresa bydlisko 

OR HaZZ Michalovce Riaditeľ mjr. Mgr. Martin Tejgi- vedúci 056/6441820, 21 0908/98313 8 

technického štábu 056/6431710 
0908/983139 

OÚ Michalovce Ing. Jozef BLOSCICAK- člen 056/6423366 0908/983138 

Vedúci odboru CO a KR 0905406370 

OR HaZZ Michalovce Albert Bánovský- člen 056/6441820 

Vedúci prevádzkovotechnického 0915 571931 

oddelenia OR HaZZ 

SVP š.p. Ing. Jaroslav Korinok- člen 056/6872730 

SPL Michalovce Technický pracovník, vedúci VD 0918 633 319 

......." Zemplínska šírava. 

SVP š.p. Ing. Vladimír Vereb -člen 056/6722690 056/672 79 58 

SPB Trebišov Technický pracovník SP Bodrogu 
0915 929 704 

Trebišov 

OUZP Michalovce Ing. Ján Tkáč - člen 056/6425035 

Pracovník ŠVS OÚŽP Michalovce 0904 153 831 



Príloha č. S Zoznam členov Krízového štábu Obvodného úradu Michalovce 

Funkcia Meno a 
Číslo telefónu 

Pracovisko- funkcia v komisii priezvisko 
na pracovisko do bytu 

prednosta Ob U Michalovce, 056/6280 705 
056/6523 488 predseda KŠ O bÚ Ing. JozefBobík Námestie slobody l , 071 Ol 0902 964 044 
0902 964 044 

Michalovce kl. 105 
056/6423 366 

podpredseda KŠ Ing. Jozef 
vedúci odboru COa KR Ob Ú 056/6886 915 

056/6423 845 
O bÚ BLOŠČIČÁK Michalovce, Námestie slobody l , 056/6280 750 

0905 406 370 071 O l Michalovce ki.! 50 
0905 406 370 

podpredseda KŠ mjr. Mgr. Martin Riaditel' OR HaZZ Michalovce, 056/6441 820 
056/6422 222 0918 518 857 

O bU TEJ GI Fr. Kráľa 21, 071 O l Michalovce 
0908 983 138 

podpredseda KŠ pplk. Ing. Dušan 
Riaditeľ OR PZ Michalovce 

0961 723 101 
O bU MATANIN 

Hollého 46 , 071 Ol Michalovce 
0917 647 129 

0917 647 129 

člen KŠ ObÚ 
MUDr. Ľubomír Riaditel' Nemocnice s pol. 056/6441 051 056/6425 795 
ROHOŇ Michalovce, Špitálska l , 071 O l 056/6416 255 0917 682 514 

MVDr. Rastislav 
Riaditel' - Regionálna vet. a potr. 

056/688 48 81 
č len KŠ OÚ ĎUREČKO, 

správa Michalovce, Sama 
056/642 50 o l 0907 925 378 

PhD. 
Chalúpku 22 

0907 925 378 071 Ol Michalovce 

Ing. Marián 
prednosta ObU ZP Michalovce 

056/6280 512 056/6436 171 
člen KŠ OÚ 

ZOLO V ČÍK 
Námestie slobody l , 071 Ol 

0915 898 047 0915 898 047 
Michalovce 
riaditel' Ob U pre cestnú dopravu 056/6882 305 

Cien KŠ OÚ 
Ing. Martin a pozemné komunikácie 056/6432 767 056/ 6471 364 
PALLAI Michalovce, Námestie slobody l , kl. 357 0902 722 364 

071 Ol MI 0907 900 560 

Ing. Dušan 
riaditeľ Obv. poz. úrad Ml 

056/628 04 IO 056/6423 618 člen KŠ OÚ Sama Chalúpku 18, 071 Ol 
STANKO 

Michalovce 
0915 907 085 0904 496 236 

Ing. Vladimír 
prednosta Obv. lesného úradu Ml, 

056/628 04 60 
č len KŠ OÚ 

ŠTEFAN 
Sama Chalúpku 18, 071 O l 

0908 809 909 
0902 896 632 

Michalovce 

-
MUDr. Janka 

Regionálny úrad verejného 
056/6880 611 č l en KŠ OÚ 

STAŠKOVÁ 
zdravotníctva. S.Chalúpku 5, 071 

0905 348 712 
0905 348 712 

Ol MI 

Ing. Tatiana 
riaditeľka Obv. úradu práce, soc. 056/6860 301 

056/6784 149 č l en KŠ OÚ vecí a rodiny, Seleziánov l , 0905 242 279 
RANIČOVÁ 071 O l Michalovce 056/2440 101 

0905 242 279 

Prednosta Mestského úradu 
056/6864111 

č l en KŠ OÚ 
Ing. Zdenko a SOÚ MI, 

056/6864227 0905 260 981 
VASIĽ Námestie osloboditel'ov 30, 

0905 260 981 
071 Ol Ml 

Mgr. Ružena 
Okresný prokurátor, Okresná 056/687 oo 15 056/6492 602 

člen KŠ OÚ 
LEŠKOVÁ 

prokuratúra, Námestie slobody, (ll) 
0905 911 885 

071 Ol MI 0907 911 885 

Ing. Anna 
vedúca ekonomického odboru 056/6280 717 

člen KŠ OÚ ObÚ Michalovce, Námestie Kl. 117 0907 935 636 
JUROŠKOVÁ 

slobody 1,071 Ol 0911 217 280 
056/6280 756 

tajomník KŠ OÚ Ing. Eduard O bÚ Michalovce - odbor CO 056/6881 648 056/6595 213 
BELUŠÁK aKR, Námestie slobody 1,071 Ol kl. 156 
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l. Výkres č. l - širšie vzťahy 

2. Výkres č. 2 
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Výkres č. l 
Vodomerné stanice nad obcou Vojany 

Rakaveo 11ad 
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Výkres č.2 

Legenda: 
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Obecný úrad 
Zasad. OPK Vojany 

Núdzové ubytovanie: 

(D Kultúrny dom 

{D Základná škola 

Zabezpeč. stravovania: 

(D Školská jedáleň 
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