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I. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác 
1. 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 zaplavených územiach. 

2. Povodňové záchranné práce riadi obec Jacovce cestou obecnej povodňovej komisie v súčinnosti s Okresným úradom v Topoľčanoch a Okresným 

riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch. 

3. Povodňovými záchrannými prácami okrem uvedených prác sú 

a) ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu ohrozenej povodňou   
b) odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia povodňou 
c) provizórne dopravné sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou odrezaná, vrátane výstavby provizórnych mostných objektov alebo lávok 
d) ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a telekomunikačných sietí pred poškodením povodňou 
e) evakuácia 
f) opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa osobitného predpisu 
g) dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov a odvoz a zneškodňovanie uhynutých zvierat a iných odpadov 
h) zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami 
i) odstraňovanie naplavenín z domov a iných objektov, verejných priestranstiev a z komunikácií 
j) zabezpečenie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia 
k) 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 okresného úradu, okresného úradu v sídle kraja alebo obce počas mimoriadnej 
situácie 

4.  Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity a sú ukončené do času odvolania II. stupňa povodňovej 

aktivity. 

5. Povodňové záchranné práce vykonáva obec vlastnými silami a prostriedkami, ako aj silami a prostriedkami fyzických a právnických osôb uvedených 

v tomto Povodňovom pláne záchranných prác. 

 
 
 
 
 
Povinnosti obce na úseku ochrany pred povodňami: 
 

Opatrenia na ochranu pred povodňami sa vykonávajú preventívne, v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni. 



 
Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami sú: 
 

a)opatrenia, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov, zvyšujú retenčnú schopnosť povodia alebo podporujú prirodzenú akumuláciu vody v 
lokalitách na to vhodných a ktoré chránia územie pred zaplavením povrchovým odtokom, ktorým je zložka celkového odtoku odtekajúca z povodia po 
povrchu terénu do vodných tokov alebo iných vodných útvarov, ako sú úpravy v lesoch, úpravy na poľnohospodárskej pôde a úpravy na urbanizovaných 
územiach,  
b)opatrenia, ktoré zmenšujú maximálny prietok povodne, ako je výstavba, údržba, oprava a rekonštrukcia vodných stavieb a poldrov; polder je vodná stavba 
na ochranu pred povodňami, ktorej súčasťou je územie určené na zaplavenie vodou pre potreby sploštenia povodňovej vlny,  
c)opatrenia, ktoré chránia územie pred zaplavením vodou z vodného toku, ako je úprava vodných tokov, výstavba, údržba, oprava a rekonštrukcia 
ochranných hrádzí alebo protipovodňových línií pozdĺž vodných tokov,  
d)opatrenia, ktoré chránia územie pred zaplavením vnútornými vodami, ako je výstavba, údržba, oprava a rekonštrukcia zariadení na prečerpávanie 
vnútorných vôd,  
e)opatrenia, ktoré zabezpečujú prietokovú kapacitu koryta vodného toku, ako je odstraňovanie nánosov z koryta vodného toku a porastov na brehu 
vodného toku; breh je postranné obmedzenie koryta vodného toku od jeho dna po brehovú čiaru,  
f)vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizácie plánov manažmentu povodňového rizika vrátane predbežného hodnotenia povodňového rizika a 
vyhotovovania máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika,  
g)vypracúvanie a aktualizácie povodňových plánov,  
h)vykonávanie predpovednej povodňovej služby,  
i)vykonávanie povodňových prehliadok,  
j)iné preventívne opatrenia na zníženie povodňového rizika.  

 
Opatrenia v čase povodňovej situácie sú: 
 

a)plnenie úloh predpovednej povodňovej služby,  
b)vykonávanie hlásnej povodňovej služby a varovanie obyvateľstva,  
c)zriaďovanie a vykonávanie hliadkovej služby,  
d)vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác,  
e)vykonávanie povodňových záchranných prác,  
f)plnenie úloh a opatrení počas mimoriadnej situácie7) na povodňou ohrozenom alebo zasiahnutom území,  
g)vypracúvanie priebežných správ o povodňovej situácii,  
h)zabezpečovanie hydrologických meraní, hydrologických pozorovaní, zberu a spracovania hydrologických údajov, evidenčných prác a dokumentačných 
prác, ktorými sa zaznamenáva priebeh povodne,  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/7/20150501#poznamky.poznamka-7


i)iné opatrenia na zníženie nepriaznivých dôsledkov povodne na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť.  
 
 Opatrenia po povodni sú: 
 
a) obnovenie základných podmienok pre život ľudí, pre hospodársku činnosť na povodňou 
zaplavenom území a opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa osobitného predpisu (§12, 
zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejné ho zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov), 
b) zabezpečovanie dokumentačných prác, ktorými sa zaznamenávajú následky povodne, 
c) zistenie, vyhodnotenie, verifikácia a odstránenie povodňových škôd, 
d) analyzovanie príčin a priebehu povodne, 
e) vypracovanie súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach, 
f) rozbor účinnosti preventívnych opatrení a opatrení, ktoré sa vykonávajú v čase povodňovej 
situácie, a návrhy na zvýšenie ich efektívnosti v budúcnosti, 
g) iné opatrenia na odstránenie nepriaznivých dôsledkov povodne a na poučenie z jej priebehu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

1. Obecná povodňová komisia  
 

Stanovište obecnej povodňovej komisie je  v budove Obecného úradu Jacovce, číslo telefónu 038 /536 84 31 a to po dobu vyhlásenia II. a III. stupňa 
povodňovej aktivity. Zvolanie členov povodňovej komisie bude vykonané telefonicky na pracovisku alebo na byte členov. V prípade potreby bude 
zvolanie vykonané služobným motorovým vozidlom. Za zvolanie povodňovej komisie je zodpovedný starosta obce, v jeho neprítomnosti členovia v 
poradí na zozname. 

 

Meno 

priezvisko, titul 

Funkcia v 

OPK 
Adresa Pracovisko 

Súkromné tel. čísla 

(mobil, tel.  č.) 

Číslo telefónu na 

pracovisko 
Fax E-mail 

Jaroslav Božik  predseda 
Brezová 431 

956 21 Jacovce 
OcÚ Jacovce 0903 473 504 038 /536 84 31 038 /530 10 83  

Ing. Michal Čelechovský podpredseda 
Zemianska 667/33 

956 21 Jacovce 
SZČO 0915 303 004 0915 303 004   

Bc. Hana Kajanová člen Májová 393/272 OcÚ Jacovce 0910 129 751 038 /536 84 32 038 /530 10 83  

Roman Beňo  člen Farská 341/80 Reninvest TO 0903 404 572 0903 404 572   

 

 

 

 

 

 



      2. Krízový štáb obce  

Meno 

priezvisko, titul 
Funkcia v KŠ Adresa Pracovisko 

Súkromné tel. čísla 

(mobil, tel.  č.) 

Číslo telefónu na 

pracovisko 
Fax E-mail 

Jaroslav Božik  predseda 
Brezová 431 

956 21 Jacovce 
OcÚ Jacovce 0903 473 504 038 /536 84 31 038 /530 10 83  

Ing. Michal Čelechovský podpredseda 
Zemianska 667/33 

956 21 Jacovce 
SZČO 0915 303 004 0915 303 004   

Bc. Hana Kajanová tajomníčka 
Májová 393/272 
956 21 Jacovce 

OcÚ Jacovce 0910 129 751 038 /536 84 32 038 /530 10 83  

Roman Beňo   člen 
Farská 341/80 
956 21 Jacovce 

Reninvest TO 0903 404 572 0903 404 572   

 

3.    Okresný úrad Topoľčany – odbor starostlivosti o životné prostredie 

 

 

Okresný  úrad Topoľčany  

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Nám. Ľ. Štúra 1738 

955 40 Topoľčany  

Telefón: 038/5433 296 

E-mail: oszp.to@minv.sk  

mailto:oszp.to@minv.sk


 4.    Okresná povodňová komisia Topoľčany 

Č. Meno 
Funkcia v 

OPK 
Pracovisko Funkcia 

Telefón na 

pracovisku 
Mobil 

1.  
Mgr. Rastislav Kňaze predseda 

OÚ TO 

prednosta  
038 5433245 0918234763 

2.  
Ing. Janka Hubinská tajomník 

OÚ TO, OSZP 

vedúca odboru  
038 5433296 0918520057 

3.  
pplk. Ing. Tomáš Matejka člen, ved.TŠ 

OR HaZZ TO 

riaditeľ  
038 5322849 0915496307 

4.  
Ing. Štefan Bencko člen 

OÚ TO,  

vedúci  odboru krízového riadenia  
038 5433214 0911620711 

5.  
Ing. Peter Adda člen 

OÚ TO, 

vedúci OCDaPK 
038 5433299 0915724092 

6.  
Ing. Marián Jursa člen Správa povodia hornej Nitry- riaditeľ 038 5321568 0905640246 

7.  
Ing. Ivan Guniš člen 

OÚ TO 

vedúci PaL odboru 
038 5433236 0910891026 

8.  
Mgr. Andrea Ondrušová člen RÚVZ TO 038 5372712 0910127131 



riaditeľka 

9.  
plk. Mgr. Roman Gaťár  člen 

OR.PZ TO  

riaditeľ 
0961 353100 0917684942 

10.  

Ing. Ivana Smatanová 

 
člen 

RSÚC Nitra a.s. – Cestmajsterský obvod  

Topoľčany  
038 5325326 0918644214 

                                          august 2022 

Zvolanie  okresnej povodňovej komisie vykonáva tajomník OPK  na pokyn predsedu okresnej povodňovej komisie.  

Zvolanie sa vykonáva podľa kontaktných údajov z tabuľky zloženia okresnej povodňovej komisie. 

Zhromažďovacie miesto  okresnej povodňovej komisie je zasadačka prednostu OÚ na treťom poschodí.  

Doprava na miesto zhromaždenia je vlastná. 

V prípade nedovolania sa na určené telefóny členov OPK môže predseda OPK  nariadiť zvoz členov okresnej povodňovej komisie. 



5.   Technický štáb OPK Topoľčany 

Č. Meno 
Funkcia v  

TŠ OPK 
Pracovisko Funkcia 

Telefón na 

pracovisku 
Mobil 

1. pplk. Ing. Tomáš Matejka Vedúci TŠ 
OR HaZZ  

Topoľčany - riaditeľ 

038 

5322847 
0915496307 

2. RNDr. Mária Škodová člen 
Reg.úrad ver.zdrav 

Topoľčany 

038 

5327131 
0905862579 

3. Mgr. Peter Gregorík člen 
Odbor KR  

OÚ Topoľčany 

038 

5433218 
0902272046 

4. kpt. Ing. Marián Železník   člen 
OR HaZZ  

Topoľčany 

038 

5322849 
0915496306 

5. kpt. Bc. Miroslav Némethy člen 
OR HaZZ  

Topoľčany 

038 

5322849 
0917560131 

6. mjr. Ing. Beáta Žemberová člen 
OR HaZZ  

Topoľčany 

038 

5322849 
0908123323 

7. Miroslav Labuda člen RSaÚC, a.s. stredisko 038 0903204691 



Topoľčany 5321804 

8. Miroslav Hlavačka člen Správa povodia hornej Nitry, záv.TO 
038 

5321250 

0914398244 

0907140437 

9. pplk. Mgr. Tomáš Bočkay člen 
ORPZ Topoľčany 

 
0961353102 0907959391 

august 2022 

Zvolanie technického štábu okresnej povodňovej komisie vykonáva vedúci technického štábu okresnej povodňovej komisie   na pokyn predsedu okresnej 

povodňovej komisie.  

Zvolanie sa vykonáva podľa kontaktných údajov z tabuľky technického štábu okresnej povodňovej komisie. 

Zhromažďovacie miesto pre technický štáb okresnej povodňovej komisie je zasadačka OR HaZZ Topoľčany, ulica Krušovská 1357.  

Doprava na miesto zhromaždenia je vlastná. 

V prípade nedovolania sa na určené telefóny členov technického štábu, môže vedúci technického štábu nariadiť zvoz členov technického štábu okresnej 

povodňovej komisie. 



6.   Okresný úrad Topoľčany 

Okresný  úrad Topoľčany  

Nám. Ľ. Štúra 1738 

955 40 Topoľčany  

Telefón: 038/5433 244 

Fax: 038/ 5321 192 

E-mail: prednosta.to@minv.sk 

p.č. meno, funkcia v KŠ e-mail 
pracovisko, 

funkcia 
tel. na pracovisku služobný mobil 

1. Mgr. Rastislav KŇAZE              rastislav.knaze@minv.sk prednosta OÚ 
038/5433 244    

fax 038/5321 192 
0918 234 763 

2. Ing. Štefan BENCKO   stefan.bencko@minv.sk 

vedúci             

odboru KR 

038/5433 214 

fax 038/5327 028 

0911 237 593              

0907 065 880 - sukr 

3. Ing. Janka HUBINSKÁ         janka.hubinska@minv.sk 

vedúca         

odboru OSŽP 
038/543 33 06 0918 520 057 

4. OKR - pohotovosť okr.to@minv.sk    0911 620 711 

5. OSŽP oszp.to@minv.sk    

 

mailto:rastislav.knaze@minv.sk
mailto:stefan.bencko@minv.sk
mailto:janka.hubinska@minv.sk
mailto:okr.to@minv.sk
mailto:oszp.to@minv.sk


7.   Krízový štáb OÚ Topoľčany 

p.č. meno, funkcia v KŠ e-mail 
pracovisko, 

funkcia 
tel. na pracovisku služobný mobil 

1. 
Mgr. Rastislav KŇAZE             

predseda KŠ 
rastislav.knaze@minv.sk prednosta OÚ 

038/5433 244    

fax 5321 192 
0918 234 763 

2. 
Ing. Štefan BENCKO  

podpredseda KŠ 
stefan.bencko@minv.sk 

vedúci             

odboru KR 
038/5433 214 

0911 237 593              

0907 065 880 - sukr 

3. 

 

Mgr. Peter GREGORÍK      

tajomník KŠ 
peter.gregorik2@minv.sk 

zamestnanec 

odboru KR 
038/5433 218   

4. 
Ing. Andrea HRADISKÁ              

člen KS 
andrea.hradiska@minv.sk 

vedúca            

odboru ŽP 
038/5433 243 0911 048 341  

5. 
Mgr. Zuzana CHUDÁ                

člen KŠ 
zuzana.chuda@minv.sk 

vedúca         

odboru VVS 
038/5433 252 0911 048 342 

6. 
Ing. Peter ADDA                        

člen KS 
peter.adda@minv.sk 

vedúci     

     odboru CDPK 
038/5223 147 0915 724 092 

7. 
Ing. Janka HUBINSKÁ                

člen KŠ 
janka.hubinska@minv.sk 

vedúca         

odboru OSŽP 
038/5433 296 0918 520 057 

8. 
Ing. Ivan GUNIŠ                        

člen KŠ  
ivan.gunis@minv.sk 

vedúci                   

odboru PL 
038/5433 236 0910 891 026 

mailto:rastislav.knaze@minv.sk
mailto:stefan.bencko@minv.sk
mailto:peter.gregorik2@minv.sk
mailto:andrea.hradiska@minv.sk
mailto:zuzana.chuda@minv.sk
mailto:peter.adda@minv.sk
mailto:janka.hubinska@minv.sk
mailto:ivan.gunis@minv.sk


9. 
plk. Mg. Roman GAŤÁR          

člen KŠ 
roman.gatar@minv.sk 

riaditeľ                 

OR PZ TO 
0961 353 100 0917 684 942 

10. 
pplk. Ing. Tomáš MATEJKA        

člen KŠ 
riaditel.to@minv.sk 

riaditeľ                 

OR HaZZ 

038/5322 122   

037 6416 360           

fax 532 28 46 

0915 496 307 

11. 
Ing. Martin PITERKA 

člen KŠ 

martin.piterka@zsvs.sk 

ZsVS, a. s. 

OZ Topoľčany 
038/ 536 71 15 0905 251 213 

12. 
Mgr. Viktor DUDÁŠ                  

člen KŠ 
viktor.dudas@svetzdravia.com riaditeľ nemocnice 038/3824 306 0917 434 010 

13. 

 

Mgr. Daniela RYBANSKÁ         

člen KŠ  

daniela.rybanska@svetzdravia.

com  

nemocničný 

epidemiológ 
038/3824 315 0901 795 109 

14. 
Ing. Ivana SMATANOVÁ 

člen KŠ 
ivana.smatanova@rsucto.sk  RSÚC Nitra a.s. 

038/ 5326892 

038/ 5325326 
0918 644 214 služ. 

 

15. 
MVDr. Magdaléna SNOPEKOVÁ                      

člen KS 

riaditel.to@svps.sk  

sekretariat.to@svps.sk  

Regionálna 

veterinárna a 

potrav. správa 

038/5422 536 0903 955 571 

16. 
plk. Ing. Milan CVIK                  

člen KŠ 
milan.cvik@mil.sk  

Veliteľstvo 1. mb 

(VÚ1090 TO)   

zástupca veliteľa 

0960 342 201 0903 824 448 

17. mjr. Ing. Marek KRCHŇAVÝ    marek.krchnavy@mil.sk  Veliteľ práporu 0960 342 501 0903 820 705 

mailto:roman.gatar@minv.sk
mailto:riaditel.to@minv.sk
mailto:martin.piterka@zsvs.sk
mailto:sutora@psg.sk
mailto:daniela.rybanska@svetzdravia.com
mailto:daniela.rybanska@svetzdravia.com
mailto:ivana.smatanova@rsucto.sk
mailto:riaditel.to@svps.sk
mailto:sekretariat.to@svps.sk
mailto:milan.cvik@mil.sk
mailto:marek.krchnavy@mil.sk


člen KŠ prlog. Topoľčany 

18. 
Bc. Andrej BARBORKA             

člen KŠ 
andrej.barborka@redcross.sk  

riaditeľ                  

ÚS SČK Topoľčany 
038/5321 061 0903 558 915 

19. 
Mgr. Andrea ONDRUŠOVÁ     

člen KŠ 
to.riaditel@uvzsr.sk  

reg. hygienik   

RÚVZ Topoľčany 
038/5372 712 0910 127 131 

20. 
Ing. Marian JURSA                    

člen KŠ 
marian.jursa@svp.sk  

riaditeľ SVO správy 

povodia hornej 

Nitry 

038/5321 250 0905 640 246 

21 
Ing. Dávid KESELÝ                     

člen KŠ 
david.kesely@upsvr.gov.sk  

riaditeľ        

ÚPSVaR Topoľčany 
038/2440 100 0908 764 488 

22. 
JUDr. Nadežda ŠEVCOVÁ         

člen KŠ 
topolcany@socpoist.sk  

riaditeľka          

Soc. Poisťovne  

Topoľčany 

038/5364 119 0917 729 400  

Sekretariát KŠ 

23. Iveta UHRINČAŤOVÁ iveta.uhrincatova@minv.sk OKR OÚ 038/5433 332 0911 620 711 

                                          august 2022 

Zvolanie krízového štábu vykonáva podpredseda alebo tajomník (vedúci sekretariátu) KŠ na pokyn predsedu KŠ OÚ Topoľčany.  

Zhromaždovacie miesto krízového štábu OÚ Topoľčany je zasadačka prednostu OÚ na treťom poschodí alebo miesto určené v pozvánke na spohotovenie KŠ.  

Doprava na miesto zhromaždenia je vlastná. 

V prípade nedovolania sa na určené telefóny členov krízového štábu môže predseda KŠ nariadiť zvoz členov krízového štábu OÚ Topoľčany. 
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8.   Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  
  

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Topoľčanoch 

Krušovská 1357 

955 01 Topoľčany 

tel: 038/5322 122 

         037/641 63 60 

mobil:  0915 496 307       

fax.: 038/5322 846 

email:  riaditel.to@minv.sk    

tomas.matejka@minv.sk    
 

 

9.   Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému 

  

Okresný úrad v Nitre 

Odbor krízového riadenia 

Koordinačné stredisko IZS 

Štefánikova tr.69 

849 01 Nitra 

tel:  037/6549 335  

tel:  037/6549 326 

fax: 037/6506060 

email: ks.izs.nr@minv.sk  

Jednotné európske číslo tiesňového volania 112(HOVORY SÚ NAHRÁVANÉ) 

 

 

 

mailto:riaditel.to@minv.sk
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10.   Okresné riaditeľstvo Policajného zboru         
      

OR PZ Topoľčany 

Nám. Ľ. Štúra 1738/1, 

955 01 Topoľčany  

tel:  0961 353 101 

mobil: 0917 684 942 

fax.: 0961 353109 

email: roman.gatar@minv.sk 
 

mailto:roman.gatar@minv.sk


III. Stupne povodňovej aktivity, predpovedná povodňová služba, hlásna povodňová služba a varovanie obyvateľstva 

 

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

 
Zastavaným územím obce Jacovce pretekajú potoky Chotina a Slivnica, ktoré pri vybrežení predstavujú nebezpečenstvo pre obec. 

      Nakoľko obcou pretekajúce vodné toky sú regulované,  nečakané priame ohrozenie povodňou nehrozí. Koryto sa napúšťa až v krajných prípadoch, keď nie 

je iná možnosť odvedenia  prípadného veľkého množstva vody. 

 

Na vodných tokoch nie je zriadená vodomerná stanica. Vznik povodňovej situácie určuje obec na základe  

- vizuálneho pozorovania vodného stavu na vodnom toku 

- registrácie intenzívnej zrážkovej činnosti  v oblasti v súvislosti s časovým údajom o trvaní intenzívnej zrážkovej činnosti  

- registrácie extrémnej zrážkovej činnosti  a následných prívalových vôd 

 

     V prípade výskytu extrémnych zrážok, resp. pri náhlom topení snehu môže byť územie obce, objekty poľnohospodárskej výroby, komunikácie a pod. 

zaplavené vnútornými vodami a vodami z povrchového odtoku. 

 

 2.Stupne povodňovej aktivity v profiloch vodomerných staníc a vodočetných staníc v čiastkovom povodí nad obcou 

  

Stupne povodňovej aktivity charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne. 

Stupne povodňovej aktivity: 

 

I. stupeň – stav bdelosti 

nastáva 

- pri zaregistrovaní stúpajúcej hladiny vody na vodnom toku, ak hladina stúpa a blíži sa k brehovej čiare  



- očakávaním zvýšeného odtoku z topiaceho sa snehu podľa meteorologických predpovedí  

- pri intenzívnej zrážkovej činnosti trvajúcej cca 15 až 20 minút 

zaniká 

- pri poklese hladiny vodného toku pod úroveň brehovej čiary a pri klesajúcej tendencii hladiny vody v koryte 

- pri skončení intenzívnej zrážkovej činnosti, prípadne zmiernení zrážkovej činnosti 

 

II. stupeň – stav pohotovosti 

sa vyhlasuje 

- ak hladina vody v koryte dosiahne brehovú čiaru a má stúpajúcu tendenciu 

- na začiatku topenia snehu, ak možno očakávať rýchle stúpanie hladiny vody na vodnom toku      

 

III. stupeň – stav ohrozenia  

sa vyhlasuje 

- ak voda vystúpi z koryta vodného toku a môže spôsobiť škody 

- pri prívalových vodách spôsobených extrémnou zrážkovou činnosťou 

 

        Stav pohotovosti a stav ohrozenia sa odvoláva 

- ak vodný stav  vo vodnom toku klesne na úroveň brehovej čiary     

- ak pominú skutočnosti, na základe ktorých sa vyhlásil stav pohotovosti alebo stav ohrozenia 

- ak sa vykonali nevyhnutné technické opatrenia na zamedzenie vzniku ďalších povodňových škôd 

 

II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity vyhlasuje a odvoláva na návrh správcu vodného toku alebo z vlastného podnetu 

- starostu obce pre územie obce 
 

Obec o vyhlásení alebo odvolaní stupňa PA bezodkladne informuje podľa povodňového plánu orgány ochrany pred povodňami a orgány štátnej správy, 

HaZZ, osoby zaradené do ochrany pred povodňami a dotknutých správcov vodných tokov. 



 

Pri prívalových dažďoch extrémnej intezity starosta obce môže vyhlásiť II. a III. stupeň povodňovej aktivity pre územie obce aj bez dosiahnutia uvedených 

vodných stavov potokov Chotina a Slivnica v obci Jacovce. 

 

3. Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania obyvateľstva v obci 

 

Obyvatelia budú informovaní miestnym rozhlasom. 

Hlásna a varovná povodňová služba varuje obyvateľstvo pred nebezpečenstvom v mieste vzniku alebo možného vzniku povodne, v mieste nebezpečenstva 

povodne a v mieste nižšie ležiacich na vodnom toku a upozorňuje orgány štátnej správy ochrany pred povodňami a dotknuté právnické osoby  na  vývoj 

povodňovej situácie a odovzdáva im hlásenia potrebné na jej hodnotenie a pokyny na riadenie opatrení na ochranu pred povodňami. 

Varovnú a povodňovú správu odosiela obec v nasledovných prípadoch: 

- ak došlo k vybreženiu vôd z koryta vodného toku na území obce, alebo ak je zjavná takáto hrozba  

- ak hladina vody na vodnom toku dosahuje úroveň stupňa povodňovej aktivity  

- ak ide o mimoriadne úkazy pri odchode ľadov, pri vzniku ľadových zátarás, pri upchatí mostných otvorov a priepustov, prietrži mračien, lokálnych 

búrkach, topení snehu a pod. 

 

Varovná a povodňová správa musí obsahovať nasledovné údaje: 

- vymedzenie povodňou ohrozeného alebo zasiahnutého územia obce 

- názov vodného 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 

- údaj o hydrologickej situácii na vodnom toku podľa vodomernej stanice 

 

Varovná povodňová správa sa zasiela adresátom podľa povodňového plánu a spojovacieho poriadku okresnej povodňovej komisie a jej technického štábu. 



Ak nemožno nadviazať komunikačné spojenie s príjemcami správy, správa sa pošle buď: 

- prostredníctvom linky tiesňového volania č. 112, alebo 

- prostredníctvom Hasičského a záchranného zboru na linku tiesňového volania č. 150, alebo 

- prostredníctvom policajného zboru na č. 158 

 

Príjemca ohlásenia musí túto skutočnosť ihneď oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy ochrany pred povodňami. 

 

     Hlásnu a varovnú povodňovú službu v obci zabezpečuje starosta obce nasledovnými spôsobmi: 

- obecným rozhlasom 

     Varovanie obyvateľstva v prípade ohrozenia vodou sa vykonáva:   

,,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 dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných 

prostriedkov. 

 

Text relácie pre prípad ohrozenia vodou:  

Vážení občania, venujte pozornosť nasledujúcej dôležitej správe:  

Dnes, / dátum/ o / čas/ hodine došlo na vodnom toku Chotina / Slivnica/ k vybreženiu vôd z koryta v lokalite: 

Ohrozené sú nasledovné časti našej obce: / čísla domov/ 

Z tohto dôvodu žiadame občanov, ktorí sa nachádzajú v týchto oblastiach, aby urýchlene opustili uvedené oblasti. Pred odchodom je 

potrebné vypnúť elektrické  a plynové spotrebiče, pomáhať v rámci svojich možností deťom bez dozoru, chorým a invalidným občanom. 

Žiadame občanov, aby zachovali pokoj a podriadili sa nariadeniam príslušníkov policajného zboru a civilnej ochrany. O vývoji situácie 

a ochranných opatreniach Vás budeme priebežne informovať. 

 



 

Obec môže požiadať Slovenský hydrometeorologický ústav o poskytnutie údajov o hydrometeorologickej situácii na tel. číslach:  

      02 59 415 402 

                            02 59 415 341 

02 59 415 432 

                            e-mail: jozef.csaplar@shmu.sk 

internetová adresa: www.shmu.sk  
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4. Správcovia vodných tokov na území obce  
     

 

Správcovia vodných tokov na 

území obvodu  

 

 

Adresa  

 

 

 

Telefón  

 

E-mail  

 

 

 

Fax  

       

SLOVENSKÝ 

VODOHOSPODÁRSKY 

PODNIK, š. p. Odštepný 

závod Piešťany Správa 

povodia hornej Nitry  

vysunuté pracovisko:  

Úseková kancelária Topoľčany 

 

 

Ul. Škultétyho 15 

955 57 Topoľčany 
 

 

 

 

Ústredňa správcu 

038/5321250,251,255  

riaditeľ: Ing. Marián Jursa 

tel.: 0905/640 246 

tel: 038 /5321568  

Dispečink Piešťany 

033/7724 590 - nepretržite 24h  

 

topolcany@svp.sk 

 

 

 

dispecing.vah@svp.sk 

 

 

 

 038 /5321568  
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IV. Povodňové záchranné práce obce 

 

1. Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou 

 

V prípade potreby Obecný úrad zabezpečuje hlásnu a varovnú službu po celom území obce (miestnym rozhlasom, zvukovými signálmi) 

bezprostredne po tom, ako dostane telefonickú alebo inú správu, podľa stupňa povodňového ohrozenia.  Varovanie obyvateľstva bude vykonané 

prostredníctvom miestneho rozhlasu. Pri vyhlásení ohrozenia vodou bude spustený 6 minútový stály tón, ktorý bude doplnený hovorenou informáciou 

upresňujúcou všetky ďalšie postupy pre ohrozené obyvateľstvo. 

Hliadková služba sleduje vývoj povodňovej situácie a zisťuje údaje potrebné na výkon hlásnej povodňovej služby, varovania obyvateľstva a na 

riadenie a koordináciu opatrení na ochranu pred povodňami. Hliadkovú službu sú povinný zriaďovať v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne 

správcovia vodných tokov, správcovia, vlastníci a užívatelia vodných stavieb a iných objektov na vodných tokoch a v ich bezprostrednej blízkosti, ak sú 

v dosahu ohrozenia. Správca vodných tokov vysiela hliadkovú službu na povodňové úseky od vyhlásenia II. Stupňa povodňovej aktivity podľa 

povodňových plánov zabezpečovacích prác. Hliadkovú službu od vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity zriaďuje a vykonáva aj obec. 

 

2. Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb 
 

Zabezpečenie núdzového zásobovania pre postihnuté obyvateľstvo  - obchodná sieť obce.  

Teplá strava sa pripraví v prípade potreby v: 

1. Jedáleň ZŠ 

2. Penzión LUNA 

3.  Materská škola 

4. Pizzeria La Gondola 

Núdzové ubytovanie sa zabezpečí v: 

1. Budova ZŠ 

2. Telocvičňa ZŠ   

3. Materská  škola 



 

 

3. Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení 
 

Evakuáciou sa rozumie odsun ohrozených osôb z určitého územia a vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom 

území.  

  

Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v § 3 ods. 10 uvádza, že evakuáciou sa rozumie odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z 

určitého územia. Vyhláška MV SR č. 328/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii, ako všeobecne záväzný právny predpis jednoznačne stanovuje 

úlohy a opatrenia všetkým orgánom, organizáciám, právnickým osobám a fyzickým osobám v oblasti ochrany obyvateľstva evakuáciou.  

 

Evakuácia obyvateľov sa vykoná pomocou hlásenia v miestnom rozhlase. 

 

Riadenie evakuácie po jej vyhlásení  

V prípade krátkodobej evakuácie je možná aj samovoľná evakuácia, ktorá sa rieši bezodkladne usmerňovaním neorganizovaného opúšťania ohrozeného 

územia, spresňovaním evakuačných trás a zamedzením prístupu obyvateľstva na ohrozené územie a vykoná sa pešo alebo vlastnými dopravnými 

prostriedkami, pričom je nutné dodržiavať pokyny evakuačnej komisie obce a dodržať evakuačnú trasu. 

S evakuáciou obyvateľstva sa začne po vyhlásení III. stupňa povodňovej aktivity. Evakuáciu vyhlási povodňový orgán obce. 

  

 

V obci riadi a zabezpečuje evakuáciu starosta obce prostredníctvom evakuačnej komisie obce. 

 

4. Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch vodných tokov 
 

Zoznam ohrozených častí obce:  

Ulice Hlboká, Pekárenská, Májová, Potočná až po administratívnu budovu PPD Prašice so sídlom Jacovce. 

(opatrenia na uvoľňovanie prietokových profilov pod mostami, priepustmi a lávkami, uvoľňovanie ľadových zátarás, zápch vytvorených z vodou priplavených predmetov) 

- Vyčistiť priepusty pri RD na odvod povrchovej vody z odvodňovacieho kanálu obce 



- Vyčistiť a prehĺbiť kanály, ktorými sa odvádza povrchová voda 

- Vyzvať občanov, aby udržiavali rigoly na svojich súkromných pozemkoch 

 

Na kritických úsekoch vodného toku: vykonať opatrenia: 

➢ navýšenie brehov potoka vrecami s pieskom 

➢ zabezpečenie pracovných síl a techniky na odstraňovanie prekážok a na uvoľňovanie zápch a zátaras 

➢ vytvorenie povodňovej hliadky, ktorá bude sledovať situáciu na uvedenom úseku 

➢ pripraviť možnú evakuáciu obyvateľov,  

➢ zabezpečenie pracovných síl a techniky na odstraňovanie prekážok a na uvoľňovanie zápch a zátaras 

➢ vytvorenie povodňovej hliadky, ktorá bude sledovať situáciu na uvedenom úseku 

 

Protipovodňový materiál 

V prípade nutnosti pre zabezpečovanie záchranných prác povodňová komisia obce zabezpečí dostatočné množstvo štrku, piesku a zeminy. Dopravu 

zabezpečí obec Jacovce. V prípade potreby väčšieho množstva dopravných prostriedkov povodňová komisia vyžiada tieto od Okresnej povodňovej 

komisie v Topoľčanoch.  

 

5. Postup zabezpečenia dezinfekcie studní, žúmp, obytných priestorov a odvozu a zneškodňovania uhynutých zvierat a 

iných odpadov 
Medzi hygienicko-epidemiologické opatrenia vyvolané povodňami patrí najmä: 

• očkovanie rizikových skupín obyvateľstva 

• dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov, 

• deratizácia 

• postreky proti kalamitnému výskytu komárov, 

• odvoz a zneškodňovanie uhynutých zvierat a iných odpadkov 

 

Zabezpečenie dezinfekcie studní, žúmp, obytných priestorov, bude vykonané v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Topoľčanoch, 
Stummerova 1856, - Mgr. Andrea Ondrušová - riaditeľka 
tel. 038/ 537 27 12, 



       0910 127 131 služ. 
e-mail: to.riaditel@uvzsr.sk,. 
 

Odvoz nebezpečného odpadu po povodni bude vykonávať firma SCHWARZ - EKO, spol. s r.o., Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany, tel: 038 /5320606. 
 
Likvidácia uhynutých zvierat sa vykoná na základe pokynov Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Topoľčany, ul. Dr. P. Adámiho 17, 955 01  

Topoľčany  

 tel.č.: 038/ 532 6068,  

              038/ 532 2536 

   e-mail: riaditel.to@svps.sk 

 

6. Prehľad rozvodných sietí a zariadení, ktoré by mohli ohroziť postihnuté osoby, nasadené sily a prostriedky a majetok 

obyvateľov 
 

Ohroziť osoby by mohla vzdušná elektrická sieť pri rodinných domoch, ostatné siete sú bezpečne v hĺbke pod zemou, nebezpečenstvo môže vzniknúť 

aj poškodením regulačných staníc plynu v rodinných domoch.  

Obnovu dodávky elektrického prúdu zabezpečia ZSE, a.s.– správca: Západoslovenská energetika, a. s. 

  Adresa: Západoslovenská energetika, a. s. 

   Ústredie 

Čulenova 6 

816 47 Bratislava 

   Tel. č.: +421-(0)2-50 61 11 11, +421-(0)2-52 96 17 41-5 
   Fax. č.: +421-(0)2-52 92 53 14 

Poruchová linka: 0800 111 567 
E-mail: kontakt@zse.sk 
Fax. č.: +421-(0)2-5061 3901 

mailto:riaditel.to@svps.sk
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Podzemné plynové vedenie – správca: Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 

Adresa: Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 
Mlynské Nivy 44/a 

825 11 Bratislava 26  

Tel. č.: +421-(0)2-62 62 11 11 

Poruchová linka  0850 269269 
 
 

 

7. Spôsob zorganizovania predčasného zberu úrody pri určených vodných stavoch 
 

Bude riešený individuálne - dohodou s farmármi a pestovateľmi podľa rozsahu povodne.  

 

8. Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu byť ohrozené povodňou 
 

Na území obce neboli vytipované žiadne stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré by mohli byť postihnuté povodňami. V obci sa však vyskytli povodne z 

prívalových dažďov a vtedy sú ohrozené všetky stavby, ktoré sú ohraničené ulicami: Hlboká, Pekárenská, Májová, Potočná až po administratívnu budovu PPD 

Prašice so sídlom Jacovce. 

 

ZOZNAM OBYVATEĽOV, KTORÝCH BUDE TREBA EVAKUOVAŤ V PRÍPADE POVODNE 

Presný zoznam obyvateľov nie je vopred známy. Evakuačná komisia obce vyhodnotí aktuálnu situáciu podľa rozsahu ohrozenia povodňou a určí časť obce, 

z ktorej bude treba evakuovať obyvateľov.  

 

9. Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky, ich druhy, množstvá a opatrenia na zamedzenie 

znečistenia vody 
 V okolí potokov Chotina a Slivnica, ako i v obci samotnej sa nenachádzajú žiadne uskladnené nebezpečné látky, ktoré by mohli spôsobiť znečistenie vody. 

Poľnohospodárske postreky sa tiež zaobstarávajú len podľa aktuálnej potreby a v potrebnom množstve na okamžité použitie.  

V prípade zistenia nezákonného uskladňovania nebezpečných látok je obec povinná hlásiť to polícii:  ORPZ Topoľčany: 0961 351 111 

      a na úrad verejného zdravotníctva, tel. 038/ 537 27 12, 0910 127 131 služ.,e-mail: to.riaditel@uvzsr.sk,. 



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. 

V prípade MS je predrokované poskytnutie všetkých prostriedkov prostredníctvom PPD Prašice. 

 

Druh dopravného 

prostriedku, stroja, 

zariadenia 

Poskytovateľ dopravného 

prostriedku, stroja, zariadenia 

Osoba zodpovedná 

za poskytnutie 

dopravného 

prostriedku, 

stroja, zariadenia 

Číslo mobilu 

Ford Focus TO 993 BN obec starosta 0903 473 504 

hydraulická plošina TO095BC obec starosta 0903 473 504 
    

 

 

2. Zoznam členov obecného hasičského zboru 
 

Obec nemá zriadený hasičský zbor avšak má uzatvorenú dohodu o spolupráci na úseku ochrany pred požiarmi medzi obcou Jacovce a obcou Kuzmice, ktorá 

má zriadený obecný hasičský zbor. 

 

3. Materiálno-technické vybavenie obecného hasičského zboru na výkon povodňových záchranných prác 
 

Obec nemá zriadený hasičský zbor avšak má zriadený pohotovostný sklad v objekte hospodárskeho dvora PPD Prašice so sídlom Jacovce (vrecia, lopaty, 

fúriky - prístrešok na uskladnenie piesku) 

 



4. Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, žúmp a obytných priestorov 
 

Dezinfekčné prostriedky / Chlór/ zabezpečí obec. 

V prípade potreby budú dezinfekčné látky vyžiadané po dohode s Mgr. Andreou Ondrušovou - riaditeľkou.– Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
Topoľčany, Stummerova 1856, tel. 038/ 537 27 12, 0910 127 131 služ., e-mail: to.riaditel@uvzsr.sk,. 
 

Dezinfekcia studní, žúmp a obytných priestorov bude zabezpečená individuálne. 

 

5. Zoznam členov pracovných čiat obce a pracovných čiat vyčlenených právnickými osobami na výkon povodňových 

záchranných prác 
 

Obec nemá vyčlenené pracovné čaty na výkon povodňových záchranných prác. Krízový štáb obce si podľa  potreby vytvorí pracovné čaty na vykonanie PZP. 

 
6.Zabezpečenie pomoci záchranných zložiek integrovaného záchranného systému 
 

Jednotka hasičského a záchranného zboru:                  037/6416 361 

                                                                                             

                                       tiesňové volanie:                   150 

 

Polícia :                         OR PZ Topoľčany:                   0961 351 111 

                                        

                                       tiesňové volanie:                          158 

 

Okresný úrad Topoľčany – odbor KR                       038/5433 214, 0907 065 880    

 

Jednotné číslo tiesňového volania pre všetky zložky IZS:       112  
 

 



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

 

Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb 

– podnikateľov 

Názov 

subjektu 
Adresa 

Číslo 

telefónu 
E-mail Fax 

Mená osôb zodpovedných za vykonávanie opatrení na 

ochranu pred povodňami, ktoré sú uvedené v povodňovom 

pláne záchranných prác 

Meno Adresa Spôsob vyrozumenia 

         

PO a FO podnikajúce na území obce nemajú  vypracované vlastné povodňové plány 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Pomocná dokumentácia 
1. Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečovaním a riadením ochrany pred povodňami. 

zákon č. 7/2010 Z. z., 

 č. 42/1994 Z. z., 

 č. 387/2002 Z. z.,   

vyhl. MŽPSR č. 251/2010 Z. z.,  

252/2010 Z. z., č. 261/2010 Z. z., 

 č. 204/2010 Z.z. 

vyhl. MVSR  523/2006 Z. z. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 
 

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. 

 

V Jacovciach,                                        Vypracoval:  Jaroslav Božik, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Obecný úrad Jacovce, Farská 288/6, 956 21 Jacovce 

 
 

 

Štatút povodňovej komisie obce 
 

 

Čl. 1 

Základné ustanovenia 

 

 

Obecná povodňová komisia sa zriaďuje v zmysle §26 Zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami. 

Ochrana pred povodňami je súbor technických opatrení a organizačných opatrení orgánov štátnej správy a obce, povodňových komisií, správcu 

vodohospodársky významných 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. 

Povodňou s a rozumie:  

a) prechodné výrazné zvýšenie hladiny vodného toku, pri ktorom bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta 

vodného toku už vylieva, 

b) stav, pri ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok do recipienta a dochádza k zaplaveniu územia vnútornými vodami, 

c) stav, pri ktorom z dôvodu odchodu ľadov, vzniku ľadových zátarás, ľadovej zápchy a iných prekážok v koryte vodného toku hrozí vyliatie vody 

z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku už vylieva, 

d) stav, pri ktorom z dôvodu extrémnej zrážkovej činnosti dochádza k zaplavovaniu územia, alebo 

e) stav, pri ktorom z dôvodu poruchy alebo havárie vodnej stavby hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku, alebo sa voda z koryta vodného toku už 

vylieva.  



Opatrenia na ochranu pred povodňami sú najmä: 

a) povodňové plány, 

b) povodňové hliadky, 

c) predpovedná povodňová služba a hlásna a varovná povodňová služba, 

d) hliadková služba, 

e) povodňové zabezpečovacie práce, 

f) povodňové záchranné práce. 

V povodňových plánoch sa určujú tieto stupne povodňovej aktivity. 

a) I. stupeň – stav bdelosti, 

b) II. Stupeň – stav pohotovosti, 

c) III. Stupeň – stav ohrozenia. 

Miestnu povodňovú komisiu zriaďuje starosta obce, ktorý vymenúva a odvoláva jej členov a schvaľuje jej štatút. Obecná povodňová komisia je podriadená 

okresnej povodňovej komisii. 

 

 

 

Čl. 2 

Hlavné úlohy obecnej povodňovej komisie 

 

Obecná povodňová komisia vo svojom územnom obvode 

a) riadi a kontroluje ochranu pred povodňami na území obce, 

b) vydáva príkazy na vykonanie opatrení potrebných na zabezpečenie ochrany pred povodňami, 

c) spracúva správy o povodňovej situácii na území obce a predkladá ich okresnému úradu, 

d) vedie v povodňovom denníku chronologické záznamy o svojej činnosti, v časovom slede zaznamenáva priebeh a následky povodne, vykonávané 

opatrenia, vydávané príkazy, požiadavky o poskytnutie pomoci a spôsoby ich riešenia. 

 

 

 

 



Čl. 3 

Zloženie obecnej povodňovej komisie 

 

Obecnú povodňovú komisiu ustanovuje obecné zastupiteľstvo.  

Predsedom komisie je starosta obce. 

 

Pre naplnenie činnosti povodňovej komisie k riešeniu všetkých opatrení má  obecná povodňová komisia toto zloženie:  

predseda - starosta obce 

podpredseda - zástupca starostu 

členovia - zamrstnanec OcÚ a poslanci 
  

Čl. 4 

Rokovanie komisie 

 

Rokovanie komisie zvoláva a vedie predseda komisie, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda komisie. O rokovaní komisie spracováva písomný záznam 

tajomník  člen komisie zodpovedný za vedenie agendy povodňovej komisie - pani Kajanová 

Záznamy z rokovaní komisie, spracované správy ako i vydané príkazy a rozhodnutia sú uchovávané na obecnom úrade u tajomníka komisie. 

 

 

 

Čl. 5 

Povinnosti členov komisie 

 

Predseda komisie: 

a) navrhuje členov  obecnej povodňovej komisie, 

b) pripravuje návrh a zmeny štatútu obecnej povodňovej komisie, 

c) zvoláva, koordinuje a riadi činnosť obecnej povodňovej komisie, 

d) zastupuje komisiu pri styku s orgánmi štátnej správy, ostatnými fyzickými a právnickými osobami 

 



Členovia komisie plnia úlohy, ktoré sú im vymedzené v Štatúte obecnej povodňovej komisie v súlade so zákonom NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred 

povodňami v z.n.p. 

Čl. 6 

Zabezpečovanie činnosti komisie 

 

Obecná povodňová komisia: 

a) spracováva a prerokováva povodňové plány obce, 

b) zabezpečuje a kontroluje povodňové prehliadky, 

c) zabezpečuje a kontroluje predpovednú povodňovú službu a hlásnu a varovnú povodňovú službu pre územie obce, 

d) vyhlasuje stupne povodňovej aktivity, 

e) zabezpečuje a riadi hliadkovú službu na území obce, 

f) zabezpečuje a riadi povodňové zabezpečovacie a záchranné práce. 

 

 

 

Čl.  7 

Záverečné ustanovenia 

 

Štatút obecnej povodňovej komisie bol schválený dňa .............2015 a nadobúda účinnosť dňom schválenia. 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Božik 

Starosta obce 

 



 

 

 

 

 



Záznam o vykonaných zmenách a opravách 

Por. 

číslo 

Zmena v 

dokumente 

Popis vykonanej zmeny alebo opravy Dátum 

 

Podpis 

 

1 PPZP aktualizácia k 31.08.2015, v zmysle pokynov 
OÚ TO - mail 24.8. 2015 
 (vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z. z., § 3, bod 9) 

31.08.2015  

2 PPZP aktualizácia k 31.08.2016 , v zmysle pokynov 
OÚ TO - mail 28.7. 2016 
 (vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z. z., § 3, bod 9) 

31.8.2016  

3 PPZP aktualizácia k 31.08.2017 , v zmysle pokynov 
OÚ TO - mail 03.8. 2017 
 (vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z. z., § 3, bod 9) 

31.8.2017  

4 PPZP aktualizácia k 31.08.2018, v zmysle pokynov 
OÚ TO - mail 26. 7. 2018 
(vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z. z., § 3, bod 9) 

31.08.2018  

5 PPZP voľby do orgánov samosprávy 11/2018 , 
aktualizácia KŠ obce a Obecnej PK 

13.3.2019  

6 PPZP aktualizácia k 31.08.2019, v zmysle pokynov 
OÚ TO - mail 01.8. 2019 
(vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z. z., § 3, bod 9) 

31.08.2019  

7 PPZP aktualizácia k 31.08.2020, v zmysle pokynov 

OÚ TO - mail 07.8. 2020.  

Aktualizácia KŠ a obecnej PK 

(vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z. z., § 3, bod 9) 

31.08.2020  

8 PPZP aktualizácia k 31.08.2021, v zmysle pokynov 

OÚ TO - mail 09.8. 2021.  

Aktualizácia KŠ a obecnej PK 

(vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z. z., § 3, bod 9) 

31.08.2021  

9 PPZP aktualizácia k 31.08.2022, v zmysle pokynov 

OÚ TO - mail 03.8. 2022.  

Aktualizácia KŠ a obecnej PK 

(vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z. z., § 3, bod 9) 

31.08.2022  

     

     

     

     

     

 


