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A. Textová časť
I. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác
Povodňové záchranné práce zabezpečuje obec ako orgán krízového riadenia. Obec riadi povodňové záchranné práce po vy vyhlásení III.
stupňa povodňovej aktivity prostredníctvom obecnej povodňovej komisie a po vyhlásení mimoriadnej situácie prostredníctvom svojho
výkonného orgánu – t.j. krízového štábu obce.
Povodňové záchranné práce sa vykonávajú v zmysle „Povodňového plánu záchranných prác obce Ľudovítová“ na území zaplavenom
z vodného toku resp. na území in k postihnutom povodňou. Povodňový plán záchranných prác obce Ľudovítová je vypracovaný v zmysle zákona
NR SR č. 7/2010 ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov., vyhlášky MŢP SR č. 261/2010 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o obsahu povodňových plánov a po tup ich schvaľovania, a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
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I . Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami, vrátane adries, čísiel telefónu, e-mailových
adries a čísiel faxu
1. Obecná povodňová komisia
Povodňová komisia obce bola ustanovená v súlade s § 27 zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších
predpisov. Komisiu zvoláva predseda obecnej povodňovej komisie. , v jeho neprítomnosti podpredseda komisie. Zvolanie členov povodňovej
komisie bude vykonané telefonicky

P.Č.

1.

Titl. meno priezvisko

Ing. Ľubomír Horák

Funkcia
v komisii

Adresa bydliska
Pracovisko
Adresa pracoviska
Ľudovítová 20

predseda

Obec
Ľudovítová

Ľudovítová 21

Číslo telefónu prac.
Číslo mob. telef.
Číslo faxu, email
037/7795260
0918328245- mobil
obecnyuradludovitova
@stonline.sk

Ľudovítová 26
2.

Mária Bernátová

Podpredseda

VÚB Nitra

3.

Michal Magáth

Člen

Súkromný
podnikateľ

4.

Štefan Senneš

Člen

Dôchodca

Nitra

037/7795448

Ľudovítová 72

037/7795379
Ľudovítová 41
037/7795149

5.
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2. Krízový štáb obce – zoznam členov, adresy domov a na pracovisko, spôsoby vyrozumenia

Meno a priezvisko,
titul, hodnosť
Ing. Ľubomír Horák

Funkcia
v KŠ
Predseda

Adresa
organizácie
- zamestnávateľa
Obec Ľudovítová

Telefón
na pracovisko,
Fax
Starosta obce

E-mail

Mobil

Adresa
trvalého
bydliska

0918/328245

Ľudovítová 20

037/7795448

Ľudovítová 25

Obecnyuradludovitova@sto
nline.sk
Mária Bernátová

Ivan Sahulčík

Igor Bernát

3.

Podpredsed VÚB Nitra
a

Člen

Člen

ÚPSVaR Nitra

Ľudovítová 70
037/7795448

SPP Nitra

037/7795448

Ľudovítová 70

Okresný úrad Nitra
Štefánikova 69 Nitra
949 01 Nitra
Meno

Ing. Karol
Borik, MBA
Ing. Miloš
Černák

Funkcia

prednosta

Pracovisko

Okresný úrad Nitra

OÚ Nitra – odbor
starostl o ŢP
Okresný úrad Nitra

Číslo
telefónu na
pracovisko
037/6549201,
037/6549200

Číslo
mobilu

Číslo
telefónu
domov

0918 894 775 0918 894 775 037/6515329

037/6549316

0918520064

Fax

E-mail

prednosta.nr@minv.sk

milos.cernak@minv.sk

4

4. Okresná povodňová komisia

Adresa bydliska

1

Titl. meno
priezvisko

Funkcia na pracovisku

Funkcia
v komisii

Ing. Karol
Borik, MBA

Okresný úrad Nitra
prednosta

Predseda

Adresa pracoviska
Nábreţná 41, 940 01 Nové
Zámky
Štefánikova Tr. 69, 949 01 Nitra

2.

Ing. Miloš
Černák

3.
Ing. Rastislav
Brázdil

Okresný úrad Nitra
vedúci odboru krízového
riadenia

Pplk. Ing.
Slavomír
Sýkora

Riaditeľ
Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného
zboru v Nitre

Ing. Silvester
Varga

Riaditeľ SVP š. p. OZ
Piešťany, Závod Povodie
dolnej Nitry

4.

5.

6.

Vedúci oddelenia ochrany
prírody a vybraných
zloţiek ŢP
oddelenie ochrany prírody
a vybraných zloţiek ŢP

Člen

Číslo telefónu
Číslo mob. telef.
Číslo faxu

Číslo
telefónu
(bydlisko)

037/6549200
037/6549201
Fax: 037/6515329

0918 894 775

Za Humnami 113, Skýcov

p.l.: 037/6549316

Štefánikova 69, 949 01 Nitra

m.t.:0918520064

Elektronická pošta

prednosta.nr@minv.sk

0903975248

milos.cernak@minv.sk

Tajomník
Štefánikova 69, 949 01 Nitra
Člen

Nedbalova 1, 949 12 Nitra
Štefánikova 69, 949 01 Nitra
Holešovská 32, Topoľčianky

Člen

Dolnočermáska 64
Komenského 22, Piešťany

Člen
Za hydrocentrálou 8

037/6549328
fax037/6506060

0903255754
rastislav.brazdil@minv.sk
slavomir.sykora@minv.sk

0915 496 287
037/6301693
Prac.037/6416230
p.l.:037/77 21 774
p.l.:037/77 21 764
m.t.:0905/513 196
fax 037/74 16 924

riaditel.nr@minv.sk
033/774 42 41
silvester.varga@svp.sk
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Ing. Róbert
Lenárt

Pracovník
Hydromeliorácie š. p.

Člen

pplk. Ing.
Branislav Bojda

Riaditeľ Okresného
riaditeľstva Policajného
zboru SR v Nitre

Člen

Mgr. Erika
Moravčíková

Odborný radca RUVZ

Člen

Ing.Karol
Slávik

Vedúci - Odbor cestnej
dopravy a pozemných
komunikácií

Ing. Juraj
Horák

K. Kuzmányho 11, 060 01
Keţmarok
Za hydrocentrálou 6, Nitra

Nábreţie mládeţe 1, Nitra
Nad humnami 453, H. Kráľová

Člen
Štefánikova tr. 69
Muškátová 1, 949 01 Nitra
Člen
949 01 Nitra, Štefánikova 69

Margita
Kršáková

Riaditeľka
Západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti
a. s. OZ Nitra

Člen

Ing. Ľubor
Andrášik

VÚC Nitra – RSÚC Nitra
a. s. vedúci strediska Nitra

Člen

0911/997 982

nitra@hmsp.sk

0917616463

branislav.bojda@minv.sk
stanislava.zaujecova@min
v.sk

Čakajovce 385

Štefánikova 58, Nitra

Vedúci - Pozemkový a
lesný odbor

p.l. 037/65 34 351
fax 037/65 34 351

Škultétyho 52, Nitra
Za hydrocentrálou 4, Nitra
Zelená 315/4, Nitra
Štúrova 147, Nitra

p.l.:0961/303 101
fax:0961/303 109
p.l.:037/65 60 432
m.t.:0907/647 155
fax: 037/65 60 457

nr.ubytovanie@uvzsr.sk

p.l.:037/65 49 393
fax: 037/65 15 649
p.l.: 037/6925482
m.t.: 0910899403
fax: 037/6523118

m.t.: 0911400838
p.l. :037/ 6949338
fax: 037/7733125
p.l.:037/65 12 750
m.t.:0903/251 607
fax 037/65 82 941

m.t.:
0904997800

juraj.horak@minv.sk

margita.krsakova@zvs.sk

lubor.andrasik@rsucnr.sk
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5. Technický štáb okresnej povodňovej komisie
Technický štáb komisie je odborným, poradným a výkonným orgánom okresnej povodňovej komisie. Zabezpečuje opatrenia komisie v čase od
vyhlásenia stupňa povodňovej aktivity aţ po jej odvolanie. Pripravuje a predkladá okresnej povodňovej komisii návrhy opatrení a vykonáva ich.
Meno :
Mjr. Ing. Oto Mišún
Npr. Ing. Marek
Hamran
Ing. Mária
Lyţičiarová
pplk. Ing. Branislav
Bojda

Ing. Jozef Hudec
Ing. Ľubor Andrášik
Mgr. Erika
Moravčíková

Funkcia
v technickom štábe:
vedúci technického
štábu
člen technického
štábu
člen technického
štábu
člen technického
štábu
člen technického
štábu

Pracovisko:

Kontakt:

OR HaZZ Nitra

0915496310

OR HaZZ Nitra

0903869121

Okresný úrad Nitra

037/ 6549 297
0905382061
0961303400

SVP š.p. OZ
Piešťany , Správa
povodia dolnej Nitry

0905/400493

člen technického
štábu
člen technického
štábu

VÚC Nitra – RSÚC
Nitra a. s.

037/65 12 750
0903/251 607
037/65 60 432
0907/647 155

OR PZ Nitra

0917616463

HŢP RÚVZ v Nitre

7

6. Okresný úrad Nitra
Štefánikova 69
949 01 Nitra
Meno
Priezvisko,
titul
Ing. Karol
Borik, MBA
Ing. Rastislav
Brázdil

Funkcia

Pracovisko

prednosta

Okresný úrad Nitra

OÚ Nitra
–ved. odb.
KR.

Okresný úrad Nitra

Číslo
telefónu na
pracovisko
037/6549201,
037/6549200
037/6549328

Číslo
mobilu

Číslo
telefónu
domov

Fax

037/6515329
0918
894 775
0903255754

E-mail

prednosta.nr@minv.sk

0918
894 775
037/6506060

o.s.037/6549326

okr.nr@minv.sk
stredisko IZS
ks.izs.nr@minv.sk

7. Krízový štáb okresného úradu Nitra

Por. Meno a priezvisko, titul,
č.
hodnosť

1.

Ing. Karol
BORIK, MBA

2.

prednosta
Ing. Rastislav
BRÁZDIL
vedúci odboru KR

3.

JUDr. Ľudovít
HAMBÁLEK

Funkcia
v KŠ

predseda
predseda
PS
podpredse
da
tajomník
PS
člen

Telefón
na pracovisko,
Fax

E-mail

Mobil

prednosta.nr@minv.sk

0918
894 775

Okresný úrad
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra

037/6549 201
037/6549 200
fax: 037/6515
329
037/6549 328
Fax:
037/6506060

rastislav.brazdil@minv.sk

0903255754 Nedbalova 1
94912 Nitra

Okresný úrad
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra

037/6549206
fax:
037/6515329

ludovit.hambalek@minv.sk
oo.nr@minv.sk

0917117328 Podhorany –
Sokolníky 114
951 46 Podhorany

Adresa
organizácie
- zamestnávateľa

Okresný úrad
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra

Adresa trvalého
bydliska
telefón

Nábreţná 41
940 01 Nové Zámky

vedúci organizačného
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Por. Meno a priezvisko, titul,
č.
hodnosť

Telefón
na pracovisko,
Fax

E-mail

Mobil

Okresný úrad
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra

037/6549 367
fax:037/6515
649
0917937383

karol.slavik@minv.sk

0915410230 Povaţská 3
949 01 Nitra

Okresný úrad
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra

037/692 54 82
fax: 037/652
3118

juraj.horak@minv.sk

člen

0904997800 Muškátová 1
94901 Nitra

člen

Nitriansky samosprávny kraj
Rázusova 2A
949 01 Nitra

037/6534 344
fax:037/656653
6

predseda@unsk.sk
0903600508 Borovicová 533/4
sekretariat.predsedu@unsk.s
949 01 Nitra – Horné
k
Krškany

Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
Pieskova 32
949 01 Nitra

096130 2100,
096130 2101
fax:096130
2109
0918/682 840
037/6520 420
037/6416 210
fax:037/658487
2
037/7920 146
fax037 7920
145
0907/746287

miroslav.michalcik@minv.s 0918682840 Zbehy 220
k
951 42 Zbehy
sekretariat.krpznr@minv.sk

Funkcia
v KŠ

Adresa
organizácie
- zamestnávateľa

Adresa trvalého
bydliska
telefón

odboru

4.

Ing. Karol
SLÁVIK

člen

vedúci odboru CDaPK

5.

Ing. Juraj
HORÁK

6.

vedúci odboru PaL
Doc. Ing. Milan
BELICA, PhD.

7.

predseda
plk. JUDr. Miroslav
MICHALČÍK

člen
člen PS

riaditeľ

8.

plk. Ing Pavol
NEREČA

9.

riaditeľ
Ing. Rudolf
HLAVAČKA
vedúci odboru SoŢP

člen
člen PS
člen

Krajské riaditeľstvo HaZZ v
Nitre
Dolnočermánska64
949 11 Nitra
Okresný úrad
Štefánikova tr.69
949 01 Nitra

riaditel.ni@minv.sk
0915496301 Rastislavice 329
pavol.nereca@hazz.minv.sk
941 08 Rastislavice

rudolf.hlavacka@minv.sk
oszp.nr@minv.sk

0907746287 Partizánska 8
949 11 Nitra
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Por. Meno a priezvisko, titul,
č.
hodnosť

MVDr. Ján
10. CHLADNÝ

11.

riaditeľ
MUDr. Katarína
TINÁKOVÁ

riaditeľka
PaedDr. Beáta
12. MIŠKOVIČOVÁ
riaditeľka
plk. Ing. Ladislav
13. DOVHUN, MA
veliteľ
14.

Ing. Peter
BÁREK

Funkcia
v KŠ

člen
člen PS
člen
člen PS

člen

člen

člen
člen PS

vedúci SOKRZ NR
kraja pri FN Nitra

15.

MUDr. Ľubomír
ŠEVČÍK

lekár NSK
pplk. Ing. Branislav
16. BOJDA
riaditeľ

člen
člen PS
člen

Telefón
na pracovisko,
Fax

E-mail

Mobil

Regionálna veterinárna a
potravinová správa
Akademická 1
949 01 Nitra
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Nitre
Štefánikova 58
949 01 Nitra

037/6536202

riaditel.nr@svps.sk

0903967553 Hosťovce 217
951 91 Hosťovce

037/6560460
037/6560412
fax
037/6560 457

nr.sekretariat@uvzsr.sk
nr.riaditel@uvzsr.sk

0911630162 Topoľčianska 58/78
Dráţovce
949 01 Nitra

Slovenský Červený kríţ
územný spolok Nitra
Vajanského 7
949 01 Nitra
Vojenský útvar 4405 Nitra,
Jelenecká ulica
94901 Nitra

037/6529 334
fax:037/652933
4

nitra@redcross.sk

0903558912 Rastislavova 65
951 41 Luţianky

0960 37 43 33
fax: 0960 37 43
66

ladislav.dovhun@mil.sk

0903
820732

Fakultná nemocnica
Samost. odbor KR
zdravotníctva Nitrianskeho
kraja
Špitálska 6
950 01 Nitra
Nitriansky samosprávny kraj
Rázusova 2A
949 01 Nitra

037/6545 236
fax:
037/6514270

pizurova@fnnitra.sk
barek@fnnitra.sk

0907609907 Sokolníky 170
951 46 Podhorany

037/6922 927
fax:
037/6922977

sevcik@unsk.sk

0903946119 Svätoplukova 18
949 01 Nitra
037/6512505

Okresné riaditeľstvo PZ v
Nitre,
Nábr. Mládeţe 1
PP 54/C 950 08 Nitra

0961 303 100
fax:
0961303109

branislav.bojda@minv.sk
0905149714 Poničanova 1, Nitrastanislava.zaujecova@minv.
Čermáň
sk
949 01 Nitra

Adresa
organizácie
- zamestnávateľa

Adresa trvalého
bydliska
telefón

Ľudovíta Štúra 62
960 01 Zvolen
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Por. Meno a priezvisko, titul,
č.
hodnosť

Funkcia
v KŠ

pplk. Ing. Slavomír
17. SÝKORA

člen

riaditeľ
Margita
18. KRŠÁKOVÁ

člen

riaditeľka
plk. Ing. Stanislav
19. KOSIBA

člen

Riaditeľ
Ing. Ivan
20. FOLKMAN

člen

riaditeľ
Ing. Ján
21. KOPRDA

člen

vedúci oddelenia IZS
Ing. Mária
22. LYŢIČIAROVÁ

tajomník
člen PS

Telefón
na pracovisko,
Fax

E-mail

Mobil

037 /6520421
037/6416230
fax:
037/6541432
037/694 9255
037/694 9300
fax:
037/7733125

slavomir.sykora@minv.sk
riaditel.nr@minv.sk

0915496287 Holešovská 32
951 93 Topoľčianky
037/6301693

margita.krsakova@zsvs.sk

0911/00838 Škultétyho 52
949 11 Nitra

096130 5300,
fax 096130
5309

stanislav.kosiba@minv.sk

0905495610 Úľany nad Ţitavou
ul. A. Hlinku 11

037/6512750
fax:
037/6582941

ivan.folkman@rsucnr.sk

0902948110 Javorová 11,
94901 Nitra

Okresný úrad
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra

037/6549327
fax:
037/6506060

jan.koprda@minv.sk

0903124760 Za Humnami 11
949 01 Nitra

Okresný úrad
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra

037/6549 297

maria.lyziciarova@minv.sk

0905382061 Školská 200/6
95144 Výčapy Opatovce

Adresa
organizácie
- zamestnávateľa

Okresné riaditeľstvo HaZZ v
Nitre,
Dolnočermánska 64,
Nitra
Západosl.vodárenská
spoločnosť a.s.
OZ Nitra
Nábreţie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Nitra
Pieskova 32
949 01 Nitra
Regionálna správa a údrţba ciest
Nitra a.s.

Adresa trvalého
bydliska
telefón

vedúca oddelenia
COaKP

PS – Pandemické stredisko Krízového štábu OÚ Nitra
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
Riaditeľ OR HaZZ v Nitre - mjr. Ing. Slavomír SÝKORA
Dolnočermánska č.64, 949 11 Nitra
11

Tel. +421 (37) 6416 231
Fax +421 (37) 6541 432
9. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému
Meno
Funkcia
Pracovisko
Číslo
Číslo
priezvisko
telefónu na
mobilu
titul
pracovisko
Ing. Ján
Vedúci
Okresný úrad Nitra
037/6549327, 093124760
Koprda
odd. IZS
Tiesňová
linka – 112

Číslo
telefónu
domov

Fax

037/6506060

E-mail

stredisko IZS
ks.izs.nr@minv.sk

10.Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Nitra
Nábreţie mládeţe 1, 950 08 Nitra
Tel. 0961- 30 1111- spojovateľka
Fax: 0961-3709
Riaditeľ okresného riaditeľstva: pplk. Ing. Branislav Bojda
Zástupca riaditeľa: pplk. Ing. Branislav Hajnovič

Obvodné oddelenie PZ Luţianky
Rastislavova 334, 951 41 Luţianky
Tel. 037-7783562
0961-303906
037-7783515
11. Podľa potreby
V obci sa nenachádzajú iní poskytovatelia pomoci pri ochrane ţivota, zdravia a majetku.

12

III. Stupne povodňovej aktivity, predpovedná povodňová služba, hlásna povodňová služba a varovanie obyvateľstva
1. Vodné toky pretekajúce cez obec, vrátane prehľadnej situácie.
Poza obce preteká rieka Nitra.
2. Stupne povodňovej aktivity v profiloch vodomerných staníc a vodočetných staníc v čiastkovom povodí nad obcou.
Vodomerné stanice a vodočetné stanice v čiastkovom povodí nad obcou Jelšovce nie sú.
3. Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej sluţby a varovania obyvateľstva v obci.
Vyhlásenie miestnym rozhlasom.
4. Správcovia vodných tokov na území obce – adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa a číslo faxu.
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8,
949 01 Nitra
Ústredňa: tel. 037/7721773-4
Riaditeľ: Ing. Silvester Varga, tel. 037/7721764, fax: 037/7416924, e-mail: nitra@svp.sk
Hydrocentrála Jelšovce / Hať – 037/7893194

IV. Povodňové záchranné práce obce
1. Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb (činných pri povodniach) ohrozených povodňou.
Varovanie sa vykonáva hovorenou informáciou prostredníctvom miestneho rozhlasu resp. prostredníctvom hromadných informačných
prostriedkov.
Vyrozumenie osôb činných pri povodniach sa vykonáva podľa plánu vyrozumenia zo spracovaných zoznamov.
2. Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb.
Núdzové ubytovanie osôb bude obec riešiť podľa priebehu povodne v katastri obce v súčinnosti s obvodnou povodňovou komisiou, prípadne
ho zabezpečí v miestnom kultúrnom dome.
3. Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení.
Nakoľko nie je moţné presne stanoviť evakuačné trasy, bude sa riešiť aktuálne podľa vzniknutej situácie. Obyvatelia budú informovaní
prostredníctvom miestneho rozhlasu.
4. Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch vodných tokov (opatrenia na uvoľňovanie prietokových
profilov pod mostami, priepustmi a lávkami, uvoľňovanie ľadových zátarás, zápch vytvorených z vodou priplavených predmetov).
Nakoľko vodný tok nie je priamo v obci, obec tieto opatrenia nevykonáva.
5. Postup zabezpečenie dezinfekcie studní, ţúmp, obytných priestorov a odvozu a zneškodňovania uhynutých zvierat a iných odpadov.
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Dezinfekcia studní, ţúmp a obytných priestorov v prípade povodňovej situácie sa bude riešiť operatívne v spolupráci s:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ul, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
Tel. číslo – ústredňa 037/6524 501, 6560 411
Tel./fax:037/6560457, 6560464 – epidemiológia
E-mail: nr.sekretariát@uvzsr.sk
Odvoz a zneškodňovanie uhynutých zvierat a iných odpadov bude zabezpečované v prípade povodňovej situácii a bude sa riešiť operatívne v
spolupráci s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Nitra, Akademická 1, 949 80 Nitra
Tel. číslo: 037/6536 202
E-mail: rvsnro@svssr.sk
6. Prehľad rozvodných sietí a zariadení, ktoré by mohli ohroziť postihnuté osoby, nasadené sily a prostriedky a majetok obyvateľov.
Rozvodné siete a zariadenia sa v okolí nenachádzajú.
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 môţu byť ohrozené povodňou.
Rodinné domy súpisné číslo 53, 55, 56, 59, 60, 63, 64, 65
9. Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky, ich druhy, mnoţstvá a opatrenia na zamedzenie znečistenia vody.
V obci nie sú uskladnené nebezpečné látky, ktoré by znečistili vodné zdroje.
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 obci nemá sídlo ţiadny majiteľ strojov, prípadná potreba by sa riešila dodávateľsky.
2. Zoznam členov obecného hasičského zboru (adresy a telefónne spojenie).
Obec nemá zriadený hasičský zbor.
3. Materiálno-technické vybavenie obecného hasičského zboru na výkon povodňových záchranných prác.
Obec nemá ţiadne vybavenie.
4. Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, ţúmp a obytných priestorov.
V prípade potreby budú vyţiadané - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ul, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
Tel. číslo – ústredňa 037/6524 501, 6560 411
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5. Zoznam členov pracovných čiat obce a pracovných čiat vyčlenených právnickými osobami na výkon povodňových záchranných prác.
Pracovné čaty a ich členovia budú zostavené pri aktuálnej vzniknutej situácií z obyvateľov obce.
6. Zabezpečenie pomoci záchranných zloţiek integrovaného záchranného systému.
Prostredníctvom linky tiesňového volania č. 112.

VI. Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na území obce
V obci nie sú ţiadne PO a FO – podnikatelia ohrození povodňou.
VII. Pomocná dokumentácia
1. Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečovaním a riadením ochrany pred povodňami.
- zákon NR SR č.7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov,
- vyhláška MŢP SR č.204/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej sluţby,
- vyhláška MŢP SR č.159/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce,
povodňové záchranné práce a povodňových škôd,
- vyhláška MŢP SR č.252/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebeţných správ o povodňovej situácii a súhrnných
správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach,
- vyhláška MŢP SR č.261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania,
- vyhláška MŢP SR č.313/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predbeţnom hodnotení povodňového rizika a o jeho
prehodnocovaní a aktualizovaní,
- vyhláška MPŢPaRR SR č. 419/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní máp povodňového ohrozenia a máp
povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov za ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu
inundačného územia na mapách,
- zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
- zákon NR SR č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme,
- zákon NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov,
2. Vzory príkazov a dokumentov, ktoré budú potrebné pri riadení a zabezpečovaní ochrany pred povodňami.
Vyhlásenie a odvolanie mimoriadnej situácie, príkazy.
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-VZOR-

Obec Ľudovítová

Vyhlásenie
mimoriadnej situácie

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

odtlačok pečiatky obce

Ľudovítová dňa ..................

Ing. Ľubomír Horák
starosta
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-VZOR-

Obec Ľudovítová
Odvolanie
mimoriadnej situácie

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

odtlačok pečiatky obce
Ľudovítová dňa ...........

Ing. Ľubomír Horák
starosta
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-VZORObec Ľudovítová

Príkaz
na povolanie na osobné úkony v rámci záchranných prác
Starosta obce Ľudovítová - na základe mimoriadnej situácie vyhlásenej na území
obce - ......... o ........ hod., v zmysle § 15 ods. 1 písm. j) zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o CO
v znení neskorších predpisov a v zmysle § 26, ods. §26, ods. 3 písm. b) bod 5 zákona NR SR
č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
povoláva - občana ........................... - na vykonávanie týchto prác:
–

plnenie vriec pieskom na spevňovanie hrádzí potoka,

–

čistenie odtokových jarkov v obci,

–

a iné potrebné manuálne práce na území obce v rámci odstraňovania následkov
mimoriadnej udalosti.
Výdavky

spojené s výkonom uvedených prác budú uhradené obcou - v zmysle

vyhlášky MŢ SR č. 159/2014 Z.z., ktorou sa upravujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov
na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd.
odtlačok pečiatky obce
Ľudovítová dňa .................

Ing. Ľubomír Horák
starosta
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-VZORObec Ľudovítová
Príkaz
na vecné plnenie v rámci záchranných prác

Starosta obce Ľudovítová - - na základe mimoriadnej situácie vyhlásenej na území
obce - ............ o ......... hod., v zmysle § 15 ods. 1 písm. j) zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o CO
v znení neskorších predpisov a v zmysle §26, ods. 3 písm. b) bod 6 zákona NR SR č. 7/2010
Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov,
ukladá - občanovi ........................... - vecné plnenie - spočívajúce:
–

v poskytnutí motorovej píly na pílenie do potoka spadnutých stromov,

–

v poskytnutí traktora s vlečkou na odvoz napíleného dreva.
ukladá - firme ......................... - plniť nasledovné úlohy:

-

vyčistiť od nanesených konárov a stromov vodný tok Nitra na úseku ...............,

-

následne vybagrovať nanesené bahno z daného úseku,

-

odpad po čistení a bagrovaní odviezť na obecnú skládku na hornom konci obce.

Výdavky spojené s poskytnutím vecného plnenia budú uhradené obcou - v zmysle
vyhlášky MŢ SR č. 159/2014 Z.z., ktorou sa upravujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov
na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd, - ak
nie je moţné vecný prostriedok vrátiť tak sa rieši náhrada v zmysle § 420a Občianskeho
zákonníka, a ak vznikne škoda pri vecnom plnení na poskytnutom prostriedku, tak sa
postupuje v zmysle § 443 Občianskeho zákonníka .

odtlačok pečiatky obce
Ľudovítová dňa ................

Ing. Ľubomír Horák
starosta
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-VZORObec Ľudovítová

Vyhlásenie
III. stupňa povodňovej aktivity

Obec Ľudovítová, na základe § 11 ods. 11, písmeno a/, zákona NR SR č. 7/2010 Z.z.
o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
vyhlasuje
III. stupeň povodňovej aktivity
na území Obce Malý Lapáš
III. stupeň povodňovej aktivity je vyhlásený od - ..... hod., dňa ..............

Ľudovítová dňa ............................

...................................
Ing. Ľubomír Hork
starosta
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-

VZOR–

Obec Ľudovítová

Odvolanie
III. stupňa povodňovej aktivity

Obec Ľudovítová, na základe § 11 ods. 11, písmeno a/, zákona NR SR č. 7/2010 Z.z.
o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
odvoláva
III. stupeň povodňovej aktivity
na území Obce Malý Lapáš
III. stupeň povodňovej aktivity je odvolaný od - ..... hod., dňa ..............

Ľudovítová, dňa ............................

...................................
Ing. Ľubomír Horák
starosta
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-VZORObec Ľudovítová

Vyhlásenie
II. stupňa povodňovej aktivity

Obec Ľudovítová, na základe § 11 ods. 11, písmeno a/, zákona NR SR č. 7/2010 Z.z.
o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
vyhlasuje
II. stupeň povodňovej aktivity
na území Obce Malý Lapáš
II. stupeň povodňovej aktivity je vyhlásený od - ..... hod., dňa ..............

Ľudovítová, dňa ............................

...................................
Ing. Ľubomír Horák
starosta
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-

VZOR–

Obec Ľudovítová

Odvolanie
II. stupňa povodňovej aktivity

Obec Ľudovítová, na základe § 11 ods. 11, písmeno a/, zákona NR SR č. 7/2010 Z.z.
o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
odvoláva
II. stupeň povodňovej aktivity
na území Obce Malý Lapáš
II. stupeň povodňovej aktivity je odvolaný od - ..... hod., dňa ..............

Ľudovítová, dňa ............................

...................................
Ing. Ľubomír Horák
starosta
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-VZORObec Ľudovítová

Príkaz
na osobnú pomoc v rámci povodňových záchranných prác

Starosta obce Ľudovítová - na základe vyhláseného III. stupňa povodňovej aktivity
na území obce - 1.6.2011 o 21,30 hod., v zmysle §26, ods. 3 písm. b) bod 5 zákona NR SR č.
7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
povoláva - občana ............................. - na vykonávanie týchto prác:
–

plnenie vriec pieskom na spevňovanie hrádzí potoka,

–

čistenie odtokových jarkov v obci,

–

a iné potrebné manuálne práce na území obce v rámci odstraňovania následkov
mimoriadnej udalosti.
Výdavky

spojené s výkonom uvedených prác budú uhradené obcou - v zmysle

vyhlášky MŢ SR č. 159/2014 Z.z., ktorou sa upravujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov
na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd.

odtlačok pečiatky obce

Ľudovítová, dňa ............................

...................................
Ing. Ľubomír Horák
starosta
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-VZORObec Ľudovítová
Príkaz
na vecné plnenie v rámci povodňových záchranných prác

Starosta obce Ľudovítová - na základe vyhláseného III. stupňa povodňovej aktivity
na území obce - ................ o ............... hod., v zmysle v zmysle §26, ods. 3 písm. b) bod 6
zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov,
ukladá - občanovi ......................... - vecné plnenie - spočívajúce:
–

v poskytnutí motorovej píly na pílenie do potoka spadnutých stromov,

–

v poskytnutí traktora s vlečkou na odvoz napíleného dreva.
ukladá - firme ............................. - plniť nasledovné úlohy:

-

vyčistiť od nanesených konárov a stromov vodný tok Nitra na úseku ...............,

-

následne vybagrovať nanesené bahno z daného úseku,

-

odpad po čistení a bagrovaní odviezť na obecnú skládku na hornom konci obce.

Výdavky spojené s poskytnutím vecného plnenia budú uhradené obcou - v zmysle
vyhlášky MŢ SR č. 159/2014 Z.z., ktorou sa upravujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov
na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd, - ak
nie je moţné vecný prostriedok vrátiť tak sa rieši náhrada v zmysle § 420a Občianskeho
zákonníka, a ak vznikne škoda pri vecnom plnení na poskytnutom prostriedku, tak sa
postupuje v zmysle § 443 Občianskeho zákonníka .

odtlačok pečiatky obce
Ľudovítová, dňa ............................

...................................
Ing. Ľubomír Horák
starosta
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VIII. Prílohy
Povodňové plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na území obce.
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 predpokladaných povodňových záchranných prác v obci sa vypracúva na mapách v mierke 1 : 2 880.
Grafická časť obsahuje najmä nasledujúce údaje
a) označenie vodného toku
b) označenie rodinných domov ohrozených povodňou
c) označenie budovy obecného úradu
d) označenie budovy kultúrneho domu/ objekt určený na núdzové ubytovanie

Ľudovítová dňa

Spracoval: Ing. Ľubomír Horák
starosta
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