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ÚVOD 
 
       Účinná ochrana ľudských a materiálnych hodnôt pred hroziacim nebezpečenstvom povodní vyžaduje náležitú a koordinovanú prípravu pred 
týmto nebezpečenstvom. Táto sa musí viesť ako cieľavedomý trvalý systém, založený na odbornej, technickej, hlavne však pohotovej 
akcieschopnej pripravenosti. Ochrana pred povodňami sú činnosti, ktoré sú zamerané na zníženie povodňového rizika na povodňami 
ohrozovanom území, na predchádzanie záplavám spôsobovanými povodňami a na zmierňovanie nepriaznivých následkov povodní na ľudské 
zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a na hospodársku činnosť. 

I. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác 
 

V zmysle  zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 
261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania vypracovala obec  Zemné 
„Povodňový plán záchranných prác“,  ktorý je dokumentom  organizačného a technického charakteru. Tento plán povodňových záchranných 
prác obsahuje povinnosti obce pri ochrane  pred povodňami a pri predchádzaní nepriaznivým účinkom v čase povodní. 

Záchranné práce sú činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ako aj ich odsun z ohrozených alebo postihnutých 
priestorov. Súčasťou záchranných prác sú činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a vytvorenie podmienok 
na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti. (§ 3 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. v zn. n. p.) 

Pri vzniku povodňového ohrozenie starosta obce zvolá štáb obce, ktorý organizuje a riadi povodňové ZP a OHZ. Krízový štáb spolupracuje 
vo veciach ochrany pred povodňami s Obvodovou komisiou a Krízovým štábom Okresného úradu Nové Zámky, OR HaZZ Nové Zámky, so 
správcom vodohospodárskych významných vodných tokov a so správcami drobných vodných tokov v katastrálnom území obce Zemné. 

Obec Zemné spolupracuje v rámci svojich možností na vykonávaní preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami v katastrálnom 
území obce Zemné, 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. 

Povodňové záchranné práce sú opatrenia vykonávané na záchranu životov, zdravia, majetku v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne 
a po povodni v bezprostredne ohrozených alebo už zaplavených územiach: 

1. Znížiť nepriaznivé dôsledky povodní na ľudské zdravie, životné prostredie a hospodársku činnosť. 
2. Plánovanie, organizácia a riadenie ochrany pre povodňami. 
3. Povinnosti a práva obcí, pri ochrane pred povodňami. 
4. Povinnosti a práva právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a fyzických osôb pri ochrane pred povodňami. 
5. Zodpovednosť za porušenie povinností v zmysle zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami. 
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Opatrenia na ochranu pred povodňami:  
 
Ochrana pred povodňami sú činnosti, ktoré sú zamerané na zníženie povodňového rizika na povodňami ohrozovanom území, na 
predchádzanie záplavám spôsobovanými povodňami a na zmierňovanie nepriaznivých následkov povodní na ľudské zdravie, životné 
prostredie, kultúrne dedičstvo a na hospodársku činnosť. 
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, 
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d) vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác, 
e) vykonávanie povodňových záchranných prác, 
f) plnenie úloh a opatrení počas mimoriadnej situácie na povodňou ohrozenom alebo zasiahnutom území, 
g) vypracúvanie priebežných správ o povodňovej situácii, 
h) zabezpečovanie evidenčných prác a dokumentačných prác, ktorými sa zaznamenáva priebeh povodne, 
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, 
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. 

 
Ochrana pred povodňami 
Ochrana pred povodňami sú činnosti, ktoré sú zamerané na zníženie povodňového rizika na povodňami ohrozovanom území, na predchádzanie 
záplavám spôsobovanými povodňami a na zmierňovanie nepriaznivých následkov povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne 
dedičstvo a na hospodársku činnosť. 
Ochranu pred povodňami vykonávajú  

a) orgány ochrany pred povodňami podľa § 22 ods. 1, 
b) ostatné orgány štátnej správy, 
c) orgány územnej samosprávy, 
d) povodňové komisie, 
e) správca vodohospodársky významných vodných tokov a správcovia drobných vodných tokov, 
f) vlastníci, správcovia a užívatelia pozemkov, stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré sú umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom 

území, 
g) iné osoby. 
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Riadenie a zabezpečovanie ochrany pred povodňami 
Orgánmi ochrany pred povodňami sú: 
a) ministerstvo, 
b) krajské úrady životného prostredia, 
c) obvodné úrady životného prostredia. 
Ochranu pred povodňami riadia a zabezpečujú aj obce. 
Vláda, orgány ochrany pred povodňami a obce zriaďujú povodňové komisie ako svoj poradný a výkonný orgán. Povodňové komisie sú: 
a) Ústredná povodňová komisia, 
b) krajská povodňová komisia, 
c) obvodná povodňová komisia, 
d) povodňové komisie obcí. 
 
Povodeň vzniká, keď: 
a) 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, 
b) je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok  alebo topenia snehu do recipienta 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, 

c) 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, 

d) sa zaplavuje územie následkom intenzívnych zrážok alebo hromadenia sa vody z topiaceho  sa snehu,  
e) 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 

f) hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku vylieva v dôsledku poruchy alebo havárie na vodnej stavbe. 
 
Nebezpečenstvo povodne je charakterizované :  
a) možnosťou výskytu extrémnych zrážok, náhleho topenia snehu alebo rýchleho stúpania  hladín vo vodných tokoch, 
b) dlhotrvajúcimi výdatnými atmosférickými zrážkami a následným zvýšeným odtokom   vody, 
c) zvýšeným odtokom vody z topiaceho sa snehu, 
d) rýchlym stúpaním hladiny vody alebo prietoku vo vodnom toku, pri ktorom sa očakáva dosiahnutie stupňov povodňovej aktivity, 
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e) vznikaním prekážky, ktorá obmedzuje plynulé prúdenie  vody v koryte vodného toku, na  moste, priepuste, alebo na povodňou zaplavovanom 
území, 

f) nebezpečným chodom ľadov s potenciálnou možnosťou vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy alebo 
g) 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. 
 
Povodňou ohrozeným územím je spravidla : 
a) územie pri vodnom toku na úseku, v ktorom sa očakáva alebo už nastalo výrazné   zvýšenie vodnej hladiny v dôsledku  

      1. intenzívneho povrchového odtoku z povodia a vytvorenia povodňovej vlny vo    vodnom toku, 
      2. vznikania prekážok, ktoré obmedzujú plynulý odtok vôd, 
      3. nebezpečného chodu ľadov, vznikania ľadových zátarás a ľadovej zápchy, 
      4. poruchy alebo havárie na vodnej stavbe alebo na hydroenergetickej stavbe, 

b) územie, na ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok alebo z  topenia snehu do recipienta, následkom čoho sa očakáva 
jeho zaplavenie vnútornými vodami alebo už dochádza k zaplavovaniu, 

c) územie, ktoré je zaplavované z dôvodu extrémnej zrážkovej činnosti alebo zvýšeného odtoku vody z topiaceho sa snehu. 
 
Povodňová škoda je škoda, ktorú spôsobila povodeň : 
a) štátu, vyššiemu územnému celku, obci a osobe 

1. na majetku v ich vlastníctve, správe alebo užívaní počas III. stupňa povodňovej aktivity, 
2. na stavbe na chránenom území počas II. stupňa povodňovej aktivity, ak škodu zapríčinilo zaplavenie chráneného územia v dôsledku 

vystúpenia hladiny podzemnej vody nad povrch terénu spôsobené dlhotrvajúcim vysokým vodným stavom vo vodnom toku, 
b) správcovi vodohospodársky významných vodných tokov, správcovi drobného vodného toku, ktorému bola prevedená správa podľa 

osobitného predpisu, alebo vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi vodnej stavby, ktorá sa nachádza na vodnom toku alebo na povodňou 
zaplavenom území počas II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity,  

c) správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a správcovi drobného vodného toku na neupravenom vodnom toku počas II. stupňa 
povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity alebo  

d) správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a správcovi drobného vodného toku na vodnej stavbe alebo na neupravenom 
vodnom toku, ak povodňovú škodu spôsobilo náhle vyliatie vody z koryta vodného toku alebo náhly návrat vyliatej vody naspäť do koryta. 
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Povodňová škoda na stavbe sa na účely zákona o povodniach uznáva, len ak má    stavba v čase výskytu povodne právoplatné kolaudačné 
rozhodnutie  alebo stavebné povolenie alebo bola ohlásená stavebnému úradu podľa stavebných  predpisov. 
 
Inundačné územie pri : 

a) ohradzovanom vodnom toku je územie medzi korytom  vodného toku a trasou ochrannej hrádze alebo protipovodňovej línie alebo medzi 
korytom vodného toku a inou stavbou, ktorá je vopred určená na ochranu územia pred povodňami, 

b) neohradzovanom vodnom toku je územie medzi korytom vodného toku a záplavovou čiarou povodne 
 Rozsah inundačného územia pri neohradzovanom vodnom toku sa vymedzuje záplavovou čiarou povodne : 

a) v oblastiach súvislej zástavby a pri priemyselných areáloch a poľnohospodárskych areáloch pre povodeň so strednou pravdepodobnosťou 
výskytu, ktorá sa môže opakovať priemerne raz za 100 rokov, 

b) v oblastiach s rozptýlenou bytovou zástavbou a priemyselnou zástavbou a súvislou chatovou zástavbou pre povodeň s veľkou 
pravdepodobnosťou výskytu, ktorá sa môže opakovať priemerne raz za 50 rokov,  

c) v oblastiach s ornou pôdou pre povodeň s veľkou pravdepodobnosťou výskytu, ktorá sa môže opakovať priemerne raz za 10 rokov, 
d) na lúkách a v lesoch pre povodeň s veľkou pravdepodobnosťou výskytu, ktorá sa môže opakovať priemerne raz za päť rokov. 

 
Správca vodohospodársky významných vodných tokov vypracuje návrh rozsahu inundačného územia pre územie pri neohradzovanom vodnom 
toku a predloží ho na určenie podľa osobitného predpisu. 
Inundačné územie pri neohradzovanom vodnom toku možno rozšíriť, ak sa medzi hranicou inundačného územia navrhnutou podľa odseku 2 
písm. b) až d) zákona č.7/2010 Z. z. a záplavovou čiarou povodne so strednou pravdepodobnosťou výskytu nachádza stavba, objekt alebo 
zariadenie podľa odseku 6 alebo odseku 7 písm. e) zákona č.7/2010 Z. z.. 
 
Správca vodohospodársky významných vodných tokov vykonáva evidenciu inundačného územia, a ak je to potrebné, navrhuje zmenu rozsahu 
inundačného územia. 
 
V inundačnom území je zakázané umiestňovať:  

a) bytové budovy, 
b) nebytové budovy okrem ubytovacích zariadení na krátkodobé pobyty, ktoré nezhoršia odtok povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu 

vody, sú odolné voči tlaku vody a sú chránené pred zaplavením interiéru vodou,  
c) stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu vody, 
d) materiál a predmety, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu vody alebo ktoré by mohla voda počas 

povodne odplaviť, 
e) stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré obsahujú škodlivé látky a obzvlášť škodlivé látky, 
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f) čerpacie stanice pohonných látok, 
g) odkaliská, 
h) skládky odpadu a zariadenia na spracovanie starých vozidiel, 
i) iné stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré by mohla voda počas povodne poškodiť alebo odplaviť. 

 
V inundačnom území je zakázané : 

a) zriaďovať oplotenie, živý plot alebo inú obdobnú prekážku, ktorá zhoršuje podmienky na odtok povrchových vôd, 
b) ťažiť zeminu, piesok, štrk alebo nerasty bez povolenia obvodného úradu životného prostredia alebo krajského úradu životného prostredia, 
c) vykonávať terénne úpravy, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd počas povodne,  
d) obhospodarovať lesné pozemky, poľnohospodárske pozemky alebo záhrady spôsobom, pri ktorom by mohlo dôjsť k zhoršeniu odtoku 

povrchových vôd počas povodne,  
e) zriaďovať tábory, kempy a iné dočasné ubytovacie zariadenia okrem krátkodobého turistického stanovania. 

 
V inundačnom území možno povoliť : 

a) preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami, 
b) vodné stavby okrem odkalísk, 
c) stavby na odber alebo vypúšťanie povrchovej vody, 
d) vodné elektrárne, 
e) stanice na meranie meteorologických prvkov a hydrologických prvkov, 
f) dopravné stavby, objekty a zariadenia, ktoré nezhoršujú odtok povrchových vôd, chod ľadov a ktoré nemôžu zhoršiť kvalitu vody, 
g) stožiare diaľkových a miestnych rozvodov elektriny a telekomunikačné stožiare, ak nezhoršujú odtok povrchových vôd a chod ľadov, 

alebo 
h) dočasne stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré nezhoršujú odtok povrchových vôd, chod ľadov a kvalitu vody. 

 
Ak je na inundačnom území nevyhnutné vykonať terénne úpravy a opatrenia zamerané na ochranu prírody a krajiny, ktoré by mohli zhoršiť 
odtok povrchových vôd a chod ľadov, je potrebné súčasne realizovať opatrenia na kompenzáciu ich nepriaznivých účinkov. Ak sa pri 
neohradzovanom vodnom toku v lokalite, v ktorej nie je určené inundačné územie, posudzuje žiadosť o povolenie stavby, objektu, zariadenia 
alebo činnosti zakázanej v inundačnom území, postupuje sa podľa osobitného predpisu. 
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II. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami 
 

1. Obecná povodňová komisia 

Meno 
priezvisko, titul 

Funkcia 
v OPK 

Adresa Pracovisko 
Súkromné tel. 

čísla 
(mobil, tel.  č.) 

Číslo 
telefónu na 
pracovisko 

Fax E-mail 

János Bób, Ing. predseda 941 22 Zemné 786 Obecný úrad Zemné 
0905636275 035/6476116 

035/6476101 
starosta@zemne.sk 
 

Zoltán Priskin, 
PaedDr. 

podpredse
da 

941 22 Zemné 823 
Štátna školská inšpekcia 
Školský inšpekčný 
centrum, Nitra 

0905707392  
  

Katarína Takácsová tajomník 941 22 Zemné 836 Obecný úrad Zemné 
0905380746 035/6476101 

035/6476101 
obecny.urad@zemne.sk 
 

Imrich Petró  
Vedúci 
tech.štábu 

941 22 Zemné 746 Obecný úrad Zemné 
0904407748 035/6476101 

035/6476261  

Jozef Illés Zást.ved. 941 22 Zemné 771 
Poľnohospodárske družstvo 
Zemné  

0905259961 035/6476117 
  

Marian Garban, 
MUDr. 

člen 
Bočná 42, 940 71 Nové 
Zámky 

Zdravotné stredisko Zemné 
0915187103 035/6476110 

  

Eugen Medzihorský 
MUDr. 

člen 
Pod záhradami 19, 940 01 
Nové Zámky 

Poľnohospodárske družstvo 
Zemné 

0902120155 035/6476108 
  

René Izsák člen 941 22 Zemné 398 
ČOV Zemné, Obecný úrad 
Zemné  

0915628266 035/6476101 
035/6476101 

obecny.urad@zemne.sk 
 

Jozef Kosík člen 941 22 Zemné 585 
Poľnohospodárske družstvo 
Zemné 

0905259978 035/6476108 
035/6476248  

Štefan Morvai člen 941 22 Zemné 94 Dôchodca   035/6476251  

Jozef Szalai člen 941 22 Zemné 783 
Poľnohospodárske družstvo 
Zemné 

0905363224 035/6476108 
035/6476185  
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2. Krízový štáb obce 

Meno 
priezvisko, titul 

Funkcia 
v OPK 

Adresa Pracovisko 
Súkromné tel. 

čísla 
(mobil, tel.  č.) 

Číslo 
telefónu na 
pracovisko 

Fax E-mail 

János Bób, Ing. predseda 941 22 Zemné 786 Obecný úrad Zemné 
0905636275 035/6476116 

035/6476101 
starosta@zemne.sk 
 

Zoltán Gőgh 
podpredse
da 

941 22 Zemné 142 Súkromný podnikateľ 
0903437351  

  

Katarína Takácsová tajomník 941 22 Zemné 836 Obecný úrad Zemné 
0905380746 035/6476101 

035/6476101 
obecny.urad@zemne.sk 
 

Zoltán Priskin, 
PaedDr. 

člen 941 22 Zemné 823 
Štátna školská inšpekcia 
Školský inšpekčný 
centrum, Nitra 

0905707392  
  

Koloman Balogh člen 941 22 Zemné 746 Obecný úrad Zemné 
0905442855 035/6476101 

035/6476101 
obecny.urad@zemne.sk 
 

Imrich Petró  člen 941 22 Zemné 746 Obecný úrad Zemné 0904407748 035/6476101 035/6476261  

Marian Garban, 
MUDr. 

člen 
Bočná 42, 940 71 Nové 
Zámky 

Zdravotné stredisko Zemné 
0915187103 035/6476110 

  

Eva Ďuricová člen 941 22 zemné 723 Obecný úrad Zemné 
0905952274 035/6476101 

035/6476101 
obecny.urad@zemne.sk 
 

Jozef Illés člen 941 22 Zemné 771 
Poľnohospodárske družstvo 
Zemné  

0905259961 035/6476117 
  

 Jozef Szalai člen 941 22 Zemné 783 
Poľnohospodárske družstvo 
Zemné 

0905363224 035/6476108 
035/6476185  

Jaroslav Takács člen 941 22 Zemné 833 Základná škola Zemné 0908765229 035/6476114   

 
 
3. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie  
 
       Svätoplukova 1 
       940 62 Nové Zámky 
       Telefón: 035/642 09 06 
       Fax: 035/642 09 06 
  
      E-mail: hruskova@nz.ouzp.sk  
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Meno 
priezvisko, titul 

Funkcia Pracovisko Mobil 
Číslo 

telefónu na 
pracovisko 

Číslo 
telefónu 

byt 
Fax E-mail 

Mária Hrušková, Ing. vedúca 
odboru 

Okresný úrad Nové Zámky, 
odbor starostlivosti 035/6420906 0918/520055  035/6420906 hruškova@nz.ouzp.sk 

Darina Schniererová, Ing. zamest. 
Okresný úrad Nové Zámky, 
odbor starostlivosti o ŽP 035/6420906    schniererova@nz.ouzp.sk 

 
 
 
 

4. Obvodná povodňová komisia v Nových Zámkoch 
 

Meno Funkcia Pracovisko Číslo Číslo Číslo Fax E-mail 

priezvisko v OPK   telefónu na mobilu telefónu     

titul     pracovisko   domov     

Helena Bohátová, Ing.PhD. preds.  Okresný úrad  035/6913101 0903/710195   035/6913148 prednostka@nz.vs.sk 

    Nové Zámky           

Mária Hrušková, Ing. člen  Okresný úrad  035/6420906 0918/520055   035/6420906 hruskova@nz.ouzp.sk 

    Nové Zámky           

Darina Schniererová, Ing. tajom.  Okresný úrad  035/6420906       schniererova@nz.ouzp.sk 

    Nové Zámky           

Igor Jankovský, Ing. člen  Okresný úrad 035/6913105 0903/241961   035/6423151 Igor.Jankovsky@nz.vs.sk 

    Nové Zámky           

František Jankovský, člen  Okresné riaditeľstvo 035/6450600 0915/496320 035/6411512 035/6450601 riaditel.nz@minv.sk 

plk. JUDr.   Hasičského a zách.         sekretariat.nz@minv.sk 

    zboru Nové Zámky           

plk.Daniel Zahorák,Mgr. člen  Okr. riad. Policajného 0961/333100 0905/562055 035/6502311 0961/333109 daniel.zahorak@minv.sk 

    zboru Nové Zámky           
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Milan Krkoška, MUDr. člen  Reg. úrad verej. zdravot. 035/6400992 0903/476762   035/6400996 ruvznz@uvzsr.sk 

    Nové Zámky   0905/345740       

Kristián Slatárovič, Ing. člen  SVP Správa pov. dolnej  035/6400054 0905/400039   035/6400054 uknz.svp@gmail.com 

    Nitry           

Gejza Makács člen  SVP Správa pov.dolného  031/7702200 0903/400726   031/7702928 sala@svp.sk 

    Váhu           

Juraj Jurica, Ing. člen  SVP Správa povodia dol.  036/6312145 0903/806492   036/6317786 juraj.jurica@svp.sk 

    Hrona a dolného Ipľa 036/3657677     036/6317785 levice@svp.sk 

      036/3657688         

Klára Maitz, Ing. člen  SVP Správa vnútorných vôd 035/7730991 0903/654272     klara.maitz@svp.sk 

    Komárno           

Valentín Gál, Ing. člen  Reg. správa a údržba ciest 035/6426042 0910/910488     valentin.gal@gmail.com 

    Nové Zámky         valentin.gal@rsucnz.sk 

Anna Kopičová člen  Hydromeliorácie, š.p.,    0908/703731     radvan@hmsp.sk 

        
 
 
5. Technický štáb obvodovej povodňovej komisie v Nových Zámkoch 
 

Meno 
priezvisko, titul 

Funkcia 
v OPK 

Pracovisko 
Číslo telefónu 
na pracovisko 

Číslo mobilu 
Číslo telefónu 

domov 
Fax E-mail 

plk. František 
Jankovský, 
JUDr. 

vedúci   
Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného 
zboru Nové Zámky 

035/645 06 00 0915/496 320 035/641 15 12 
035/645 06 02 
 

riaditeľ.nz@minv.sk 
sekretariat.nz@minv.sk 

Ondrej Hanzlík, 
JUDr. 

zástupca  
Okresné riaditeľstvo 
HaZZ Nové Zámky 

035/645 06 00 0917/560130   
sekretariat.nz@minv.sk 
ondrej.hanzlik@minv.sk 

TivadárBréda, npor. člen TŠ 
Hasičská stanica 
Štúrovo 

036/7510720 
0915/496 325 
0905/922 001 

 036/751 15 04 vhs.sturovo@minv.sk 

Kristián Slatárovi č, 
Ing. 

člen TŠ SVP Správa  pov. dolnej Nitry 035/640 00 54 0905/400 039  035/640 00 54 uknz.svp@gmail.com 

Gejza Makács člen TŠ SVP Správa pov. dol. Váhu 031/770 22 00 0903/400 726   sala@svp.sk 

Jarmila Michalková, člen TŠ SVP Správa povodia dol. 036/631 21 45 0903/965 814   jarmila.michalkova@svp.sk 
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Ing. Hrona a dol. Ipľa 

Klára Maitz, Ing. člen TŠ 
SVP Správa vnútorných vôd 
Komárno 

035/773 09 91 0903/654 272   klara.maitz@svp.sk 

plk. Daniel Zahorák, 
Mgr. 

člen TŠ 
Okr. riad. Policajného 
zboru Nové Zámky 

0961/33 31 00 0905/562 055 035/650 23 11 0961/333 109 daniel.zahorak@minv.sk 

mjr. Mgr. 
ZsoltBlaško 
 

člen TŠ OO PZ Štúrovo 036/751 11 13 0917 652 707  036/7511 114 zsolt.blasko@minv.sk 

Gabriela Hlavatá, 
Ing. 

člen TŠ 
OU Nové Zámky, odbor 
starostlivosti o životné prostredie 

035/642 09 06    hlavata@nz.ouzp.sk 

Ladislav Slaný, Ing. 
 

člen TŠ RÚVZ Nové Zámky 035/691 24 40   035/640 09 96 ruvznz@uvzsr.sk 

 
 
 
6. Okresný úrad Nové Zámky 
 
   Podzámska 25 
   940 01 Nové Zámky 
   Telefón: 035/691 31 00 
   Fax: 035/691 31 48 
   E-mail: prednosta@nz.vs.sk 
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7. Okresný úrad Nové Zámky – Krízový štáb Okresného úradu Nové Zámky 
 
 
 

Funkcia 

 
Hodnosť, titul 

Meno, priezvisko 

 

Telefónne číslo  
Fax 

Adresa 
bydliska 
E - mail  

mobil 
 

pracovisko 
 

byt 

 
Predseda 
prednostka OÚ 

Ing.  
 
Helena BOHÁTOVÁ, PhD. 

 
 
0903 710 195 

 
 
035/6913101 

 
 
0903 710 195 

 
 
035/6913148 

Nové Zámky 
Pri Zúgove 27 
prednostka@nz.
vs.sk 

 
Podpredseda 
vedúci odboru KR 

Ing. 
 
Igor Jankovský 

 
 
0903 241 961 

 
 
035/6913105 

 
0903 241 961 

 
035/6423151 

Nové Zámky 
Andovská 17 
Igor.Jankovsky
@nz.vs.sk 

 
 
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Okresné riaditeľstvo HaZZ v Nových Zámkoch 

tel: 035/643 20 27 
fax: 035/645 06 01 
mobil: 0915/761 652 
email: riaditel.nz@hazz.minv.sk 

 
9. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému Okresný úrad Nitra 

Odbor  krízového riadenia 
Koordinačné stredisko IZS 
Štefánikova tr.69 
849 01 Nitra 

            Jednotné európske číslo tiesňového volania 112  
            Tel: 037/6549 335 (HOVORY SÚ NAHRÁVANÉ) 

Fax: 037/6549 326 
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10. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru OR PZ Nové Zámky 

Bratov Baldigarovcov 7 
940 91 Nové Zámky 
tel.: 0961 331 111 – spojovateľka 
mobil: 0905/562 055 

 
 
11. Podľa potreby 
 
a) poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby – MUDr. Marian Garban, Bo čná 42, Nové Zámky, 0915 187 103, 035/6476110 
                                                                           - Zuzana Czigleová, Zemné 638, 035/6476110, 0908150919 
 
b) obecné (mestské) hasičské zbory- Imrich Petró, Zemné 746, 0904 407 478, 
                                                         - Róbert Kutak 035/6476101, 0905 244 357 
c) závodné hasičské útvary 
d) závodné hasičské zbory 
 
e) iné právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie 
pomoci pri ochrane života, zdravia a majetku- Poľnohospodárske družstvo Zemné, Jozef Illés, predseda, Zemné 771, 0905 259 961, 
035/6476117, Tectum Novum, a.s. Ing. Peter Győry predseda predstavenstva, 0650407192, 0905703405 
 
 
III. Stupne povodňovej aktivity, predpovedná povodňová služba, hlásna povodňová služba a varovanie obyvateľstva 
 
1. Vodné toky pretekajúce cez obec, vrátane prehľadnej situácie 
 
Obec sa zúčastňuje povodňových prehliadok na vodnom toku VÁH, pretekajúci cez územie obce. Z hľadiska členenia povodňového úseku ide 
povodňový úsek číslo XV. V obci Zemné sa nenachádza žiadny most na vodnom toku. 
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Stupne povodňovej aktivity 
Stupne povodňovej aktivity charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne, ktorá je vyjadrená určenými vodnými stavmi alebo prietokmi vo 
vodných tokoch a na vodných stavbách. V povodňových plánoch sú stanovené tri stupne povodňovej aktivity, pričom III. Stupeň povodňovej 
aktivity charakterizuje najväčšie ohrozenie povodňou. 
Vodné stavy a prietoky zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity schvaľuje ministerstvo na návrh správcu vodohospodársky významných 
vodných tokov alebo správcu drobného vodného toku po prerokovaní s obvodným úradom životného prostredia alebo krajským 
úradom životného prostredia a ústavom. 
 
I. stupeň povodňovej aktivity nastáva  

a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pri stúpajúcej tendencii hladiny vody; spravidla je to stav,  
keď: 

1. sa voda vylieva z koryta vodného toku a dosahuje pätu hrádze pri ohradzovanom vodnom toku; päta hrádze je prienik líca hrádze s 
terénom  a tiež časť hrádze pri tomto prieniku, 

2. hladina vody stúpa a je predpoklad dosiahnutia brehovej čiary koryta neohradzovaného vodného toku, 
b) na začiatku topenia snehu pri predpoklade zväčšovania odtoku podľa meteorologických predpovedí a hydrologických predpovedí, 
c) pri výskyte vnútorných vôd, ak je hladina vody v priľahlých vodných tokoch vyššia ako hladina vnútorných vôd. 

 
II. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje  

a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pri stúpajúcej tendencii hladiny vody; na neohradzovanom 
vodnom toku, ak hladina vody v koryte vodného toku dosiahne brehovú čiaru a má stúpajúcu tendenciu,  

b) počas topenia snehu, ak podľa informácie poskytnutej predpovednou povodňovou službou možno očakávať rýchle stúpanie hladín 
vodných tokov, 

c) vtedy, keď vodou unášané predmety vytvárajú v koryte vodného toku, na moste alebo na priepuste bariéru, pričom hrozí zatarasenie 
prietokového profilu a vyliatie vody z koryta vodného toku,  

d) pri chode ľadov na vyššie položených úsekoch vodných tokov v povodí, keď sa predpokladá vznik ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy a 
hrozba  vyliatia vody z koryta vodného toku, 

e) pri tvorbe vnútro vodného ľadu a zamŕzaní vody v účinnom prietokovom profile, keď sa predpokladá vyliatie vody z koryta; účinný 
prietokový profil je časť prietokového profilu, v ktorom prúdi voda v smere odtoku, 

f) pri výskyte vnútorných vôd, ak sa prečerpávaním vody dodrží maximálna hladina vnútorných vôd stanovená v manipulačnom poriadku 
vodnej stavby. 
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III. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje 

a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne, 
b) na neohradzovanom vodnom toku pri prietoku presahujúcom kapacitu koryta vodného toku, ak voda zaplavuje priľahlé územie a môže 

spôsobiť povodňové škody, 
c) na ohradzovanom vodnom toku pri nižšom stave, ako je vodný stav určený pre III. stupeň povodňovej aktivity, ak II. stupeň povodňovej 

aktivity trvá dlhší čas alebo ak začne premokať hrádza, prípadne nastanú iné závažné 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 chode ľadov po vodnom toku alebo vo vodnej nádrži, ak je priame nebezpečenstvo vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy alebo ak 

sa zátarasa alebo zápcha už začala tvoriť a voda sa vylieva z koryta vodného toku a môže spôsobiť povodňové škody,  
f) pri výskyte vnútorných vôd, ak pri plnom využití kapacity čerpacej stanice a pri jej nepretržitej prevádzke voda stúpa nad maximálnu 

hladinu určenú manipulačným poriadkom vodnej stavby, 
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. 
Ak je pochybnosť o tom, či v určitom území a v určitom čase bola povodeň, rozhoduje orgán ochrany pred povodňami na žiadosť správcu 
vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcu drobného vodného toku. Pri rozhodovaní sa posudzuje situácia, ktorá zapríčinila 
alebo mohla zapríčiniť povodeň podľa okolností uvedených v § 2 zákona o povodniach. 
 

I. stupeň povodňovej aktivity zaniká 
a) pri poklese hladiny vodného toku pod úroveň určenú povodňovým plánom a vtedy, keď má hladina vody klesajúcu tendenciu, 
b) na neohradzovaných vodných tokoch, keď voda klesne pod brehovú čiaru, 
c) pri výskyte vnútorných vôd, keď je hladina vody v priľahlých vodných tokoch nižšia ako hladina vnútorných vôd a vnútorné vody možno 

odvádzať samospádom. 
 

II.  stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity sa odvoláva, keď 
- vodný stav a prietok klesne a preteká v koryte potoka 
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- pominú dôvody, na základe ktorých sa vyhlási II. stupeň povodňovej aktivity a vykonali sa nevyhnutné technické opatrenia na 
zamedzenie vzniku ďalších povodňových škôd. 

- Po odvolaní III. stupňa povodňovej aktivity je vyhlásený až do odvolania II. stupeň povodňovej aktivity, počas ktorého sa dokončia 
povodňové zabezpečovacie práce a povodňové záchranné práce. 

- II. a III. stupeň povodňovej aktivity vyhlasuje a odvoláva na návrh správcu vodohospodársky významného toku, správcu drobného 
vodného toku z vlastného podnetu 
a) pre územie obce starosta obce 
b) prednosta okresného úradu pre územie viacerých obcí, alebo pre územie obvodu 
c) prednosta Okresného úradu Nitra na vodných tokoch, ktoré pretekajú dvoma, alebo viacerými územnými obvodmi kraja 
d) minister ŽP SR na hraničných úsekoch vodných tokov, alebo pre územie ktoré presahuje územný obvod kraja, ak tým nepoveril orgán 
ochrany pred povodňami 

 
 
Obec alebo orgán ochrany pred povodňami, ktorý vyhlásil alebo odvolal stupeň povodňovej aktivity, bezodkladne o tom informuje podľa 
povodňového plánu orgány ochrany pred povodňami a orgány štátnej správy, Hasičský a záchranný zbor, osoby zaradené do ochrany pred 
povodňami, správcu vodohospodársky významných vodných tokov, dotknutých správcov drobných vodných tokov a ústav. 
 
Mimoriadna situácia 
Mimoriadna situácia sa vyhlasuje na návrh orgánu ochrany pred povodňami počas III. stupňa povodňovej aktivity, ak hrozí bezprostredné 
ohrozenie životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva alebo životného prostredia povodňou. Na vyhlasovanie a odvolávanie mimoriadnej 
situácie  sa vzťahuje osobitný predpis - zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
 
Predpovedná povodňová služba 
Predpovedná povodňová služba poskytuje informácie 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 ústav. Ústav bude informovať s využitím povodňového varovného a predpovedného systému 
POVAPSYS aj o maximálne možnej najpresnejšej priestorovej lokalizácii vzniku náhlych rizikových meteorologických situácií a následných 
očakávaných povodňových situácií podľa modelov aktuálnych odtokových pomerov v čiastkových povodiach nižšieho rádu. 
Ústav je povinný bezodkladne informovať o vzniku povodňovej situácie orgány ochrany pred povodňami, správcu vodohospodársky 
významných vodných tokov, zložky Hasičského a záchranného zboru a obvodný úrad. 
Ústav poskytuje 
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a) pravidelné denné hydrologické spravodajstvo a podľa intervalov merania údaje o zásobách vody v snehovej pokrývke orgánom ochrany 
pred povodňami a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov, 

b) podľa potreby aktuálne údaje o zrážkach a vodných stavoch orgánom ochrany pred povodňami a správcovi vodohospodársky 
významných vodných tokov, 

c) varovanie pred nebezpečenstvom povodne orgánom ochrany pred povodňami, ktoré pôsobia na dotknutom území, zložkám Hasičského 
a záchranného zboru, správcovi vodohospodársky významných vodných tokov, varovanému a vyrozumievaciemu centru civilnej ochrany, 
obvodným úradom v sídle kraja alebo obvodným úradom, 

d) mimoriadne hydrologické spravodajstvo počas povodňovej situácie  
1. orgánom ochrany pred povodňami, ministerstvu vnútra, zložkám Hasičského a záchranného zboru, vyšším územným celkom 

a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov, 
2. počas mimoriadnej situácie subjektom podľa prvého bodu a obvodnému úradu v sídle kraja a obvodnému úradu, ministerstvu 

e) ministerstvu vnútra a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov meteorologické vyhodnotenie a hydrologické 
vyhodnotenie povodňovej situácie po skončení povodne. 

 
Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 83315 Bratislava, ústredňa tel. : 02/59415111, fax : 02/54774593, riaditeľ : tel.: 
02/54771247, fax : 02/54774593, e-mailová adresa :  neuvedené ,     internetová adresa : www.shmu.sk. 
 
Pri poskytovaní hydrologických informácií na hraničných vodných tokoch a pri poskytovaní medzištátnej pomoci pri ochrane pred povodňami 
postupujú orgány ochrany pred povodňami, ústav, správca vodohospodársky významných vodných tokov a ďalšie poverené osoby v súlade s 
medzištátnymi zmluvami o hraničných vodách. 
 
 



 20

 



 21

 



 22

 
2. Stupne povodňovej aktivity v profiloch vodomerných staníc a vodočetných staníc v čiastkovom povodí nad obcou 
 
 
Rieka Miesto vodočtu I. 

stupeň povodňovej aktivity 
            II. 
stupeň povodňovej aktivity 

           III.   
 stupeň povodňovej aktivity 

VÁH Drahovce       800 m3/sec.    1200 m3/sec.   1600 m3/sec. 
VÁH Šaľa       550 cm      650 cm     800 cm 
VÁH ČS Kolárovo        470 cm      520 cm     650 cm 
 
 
3. Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania obyvateľstva v obci 
 

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

- obecným rozhlasom 

- vysielaním prostredníctvom obecnej televízie 

- v prípade potreby telefonicky a osobne 

- sirénou 

a/ ,,VŠEOBECNÉ OHROZENIE“  – dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo 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 dopĺňajú 

hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. 

Obec môže požiadať Slovenský hydrometeorologický ústav o poskytnutie údajov o hydrometeorologickej situácii na tel. číslach: 02 / 54774 331 

02 / 54771 192 , 02 / 59415 497, fax:  02 / 54776 562, e-mail: hips@shmu.sk, internetová adresa: www.shmu.sk  
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Hlásna a varovná povodňová služba obce varuje obyvateľstvo pred nebezpečenstvom v mieste vzniku, alebo možného vzniku povodne, 

v mieste nebezpečenstva povodne a v miestach nižšie ležiacich na vodnom toku a upozorňuje orgány štátnej správy ochrany pred povodňami 
a dotknuté právnické osoby na vývoj povodňovej situácie a odovzdáva im hlásenie potrebné na jej hodnotenie a pokyny na riadenie opatrení na 
ochranu pred povodňami. 

Hlásna povodňová služba prijíma a poskytuje informácie súvisiace s možným vznikom povodňovej situácie alebo so vznikom 
mimoriadnej udalosti, na základe ktorých sa s využitím informačného systému civilnej ochrany (§ 3 ods. 12 zákona č. 42/1994 Z.z. 
v zn.nesk.predp.) zabezpečí včasné varovanie obyvateľstva, vyrozumenie orgánov ochrany pred povodňami, orgánov štátnej správy, zložiek 
Hasičského a záchranného zboru a obcí na povodňou ohrozenom území. 
Hlásnu povodňovú službu zabezpečuje: 
a) Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, Okresný úrad Nové Zámky a obce, 
b) ministerstvo prostredníctvom ústavu a správcu vodohospodársky významných vodných tokov, 
c) predpovedná povodňová služba. 
 
Varovanie obyvateľstva na povodňou ohrozenom území vykonáva varovacie a vyrozumievacie centrum civilnej ochrany alebo obec podľa § 3a a 
§ 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 42/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 
Hliadková služba 
Hliadková služba sleduje vývoj 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.  
Správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca drobného vodného toku po zistení I. stupňa povodňovej aktivity vysiela hliadky 
na úseky vodných tokov, na ktorých predpokladá zvýšený výskyt povodňového rizika. Na základe získaných informácií môže správca 
vodohospodársky významných vodných tokov alebo správca drobného vodného toku rozhodnúť o zriadení a vykonávaní hliadkovej služby už 
počas I. stupňa povodňovej aktivity. 
Správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca drobných vodných tokov vysiela hliadkovú službu na povodňové úseky od 
vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity podľa povodňových plánov zabezpečovacích prác. 
Vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území, môže zriadiť a 
vykonávať hliadkovú službu podľa povodňového plánu zabezpečovacích prác spravidla od vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity a od 
vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity je povinný zriadiť a vykonávať hliadkovú službu. 
Obec zriaďuje a vykonáva hliadkovú službu od vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity. 
Regionálna správa ciest zriaďuje a vykonáva hliadkovú službu počas povodňovej situácie podľa vlastného plánu. 
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Vodné stavy na rieke Váh sledujú a vyhodnocujú: Bórik Viliam, Zemné 769 
                                                                                      Halász Zoltán, Zemné 567 
                                                                                      Morvai Viliam, Zemné 165 
                                                                                      Nagy František, Zemné 102 
 
Na sledovaní vodných tokov na rieke sa okrem pracovníkov správy vodných tokov podieľajú dobrovoľní pozorovatelia, ktorých na zabezpečenie 
týchto úloh organizuje a odborne pripravuje starosta obce. 
 
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 dolného Váhu 

ul. Dolná č. 16 
927 00 Šaľa 

031/770 22 00-2 
riaditeľ:  
Ing. Miroslav SPÁL 
tel.: 031/770 22 00-02 

sala@svp.sk 031/770 29 28 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. 
Odštepný závod Piešťany 
Správa povodia dolnej Nitry 
 
vysunuté pracovisko: 
Úseková kancelária Nové Zámky 

Za hydrocentrálou 8 
949 01 Nitra 
 
 
Námestie Slobody 1 
940 01 Nové Zámky 

037/772 17 73-4 
riaditeľ:  
Ing. Silvester VARGA 
tel.: 037/772 17 64 
 
tel.: 035/640 00 54 
 

nitra@svp.sk 
 
 
 
uknz.svp@gmail.com 

037/741 69 24 
 
 
 
035/640 00 54 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. 
Odštepný závod Banská Bystrica 
Správa dolného Hrona a dolného Ipľa 

Koháryho 44 
934 80  Levice 

ústredňa:  
tel.: 036/635 76 00 
dispečing:  
tel.: 036/631 21 45-6 
poverený výkonom 
funkcie riaditeľa:  
Ing. Juraj JURICA 
tel.: 036/631 57 88 

levice@svp.sk 
036/631 77 85 
036/631 77 86 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. 
Odštepný závod Bratislava 
Správa vnútorných vôd Komárno 

Svätoondrejská 6 
945 05 Komárno 

Ústredňa:  
tel.: 035/773 09 84-8, 
035/773 09 91-3 

komarno@svp.sk 035/773 09 87 

Hydromeliorácie, štátny podnik 
Vrakunská 29, 
825 63 Bratislava 211 

tel.: 02/434 229 31 info@hmsp.sk 02/452 489 46 
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IV. Povodňové záchranné práce obce 
 
1. Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou 
 
Zabezpečenie varovania obyvateľov je v zmysle plánu varovania a vyrozumenia obyvateľstva varovnými signálmi CO pomocou miestneho 
rozhlasu a miestnej sirény.  
 
Povodňovými záchrannými prácami  sú: 

a) hlásna povodňová služba, 
b) ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu úrody ohrozenej povodňou, 
c) odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia povodňou, 
d) provizórne dopravné sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou odrezaná, vrátane výstavby provizórnych mostných objektov alebo 

lávok, 
e) ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a telekomunikačných sietí pred poškodením povodňou, 
f) evakuácia, 
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 z iných objektov, verejných priestranstiev a z komunikácií,  
j) zabezpečovanie 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 obvodného úradu, obvodného úradu v sídle kraja alebo obce podľa 
osobitného predpisu počas mimoriadnej situácie. 

Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity a sú ukončené do času odvolania II. stupňa 
povodňovej aktivity. 
 
Obec 
Obec riadi a zabezpečuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami na území obce. 
Obec spolupracuje vo veciach ochrany pred povodňami s obvodným úradom životného prostredia, s obvodným úradom, s okresným 
riaditeľstvom Hasičského  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: 
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a) v oblasti prevencie : 
1. 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, 

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

b) počas povodňovej situácie : 
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1. vyhlasuje a odvoláva II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity pre územie obce na návrh správcu vodohospodársky 
významného vodného toku alebo správcu drobného vodného toku, alebo z vlastného podnetu a informuje o tom bezodkladne obvodný 
úrad životného prostredia, obvodný úrad alebo koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému alebo Hasičský a záchranný 
zbor, správcu vodohospodársky významných vodných tokov  

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 

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,  
 

c) po povodni : 
1. 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 vykonáva pri ochrane pred povodňami v rámci preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného 
poriadku tieto činnosti: 

a) poskytuje správcovi vodohospodársky významných vodných tokov alebo poverenej osobe informácie z územnoplánovacej dokumentácie 
a prípadne ďalšie  informácie, ktoré môžu prispieť k vypracovaniu, prehodnocovaniu a aktualizácii predbežného hodnotenia 
povodňového rizika, 

b) poskytuje správcovi vodohospodársky významných vodných tokov alebo poverenej osobe podklady potrebné na vyhotovenie, 
prehodnotenie a aktualizáciu mapy povodňového rizika, 

c) koordinuje povoľovanie stavieb a určovanie regulatív priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v územnom pláne obce 
alebo v územnom pláne zóny s opatreniami na ochranu pred povodňami, ktoré sú uvedené v schválenom pláne manažmentu 
povodňového rizika, 
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d) zabezpečuje vyznačenie všetkých záplavových čiar zobrazených na mapách povodňového ohrozenia do územného plánu obce alebo 
územného plánu zóny pri najbližšom preskúmaní schváleného územného plánu podľa osobitného predpisu, ak obec nemá spracovaný 
územný plán obce využíva mapy povodňového ohrozenia v činnosti stavebného úradu,  

e) žiada správcu vodohospodársky významného vodného toku o vypracovanie návrhu rozsahu inundačného územia alebo o navrhnutie 
zmeny rozsahu inundačného územia na obstaranie územného plánu obce alebo územného plánu zóny v blízkosti neohradzovaného 
vodného toku, jeho zmeny alebo doplnku,  

f) spolupracuje so správcom vodohospodársky významných vodných tokov a s poverenými osobami pri vypracúvaní, prehodnocovaní a 
aktualizácii plánu manažmentu povodňového rizika, najmä pri navrhovaní preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami 
situovaných na území obce, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov alebo chránia územie obce pred zaplavením 
povrchovým odtokom, zmenšujú maximálny prietok povodne, chránia územie obce pred zaplavením vodou z vodného toku alebo chránia 
územie obce pred zaplavením vnútornými vodami a navrhované preventívne opatrenia sú situované na území obce. 

 
 Obec okrem predchádzajúcich úloh : 

a) 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, 

b) zabezpečuje v rámci svojich možností vybavenie obecného hasičského zboru potrebnými prostriedkami a výstrojom na výkon 
povodňových záchranných prác  

c) poskytuje obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej povodňou podľa osobitného predpisu, 
d) určuje rozsah inundačného územia podľa osobitného predpisu a dokumentáciu určeného inundačného územia odovzdáva orgánom 

územného plánovania. 
 
 
 
2. Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb 

Núdzové zásobovanie je zabezpečenie dočasného minimálneho stravovania, minimálnych dávok pitnej vody a poskytovanie ďalších 

základných potrieb osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou v medziach existujúcich podmienok na prežitie, najmä dodávok 

elektrickej energie, zabezpečenie tepla a základné zdravotnícke zabezpečenie. 
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Núdzové zásobovanie pitnou vodou je spôsob riešenia zásobovania obyvateľstva vodou počas krízovej situácie, kedy nie je možné viac využívať 
doterajší zdroj vody z dôvodu úplnej alebo čiastočnej nefunkčnosti systému. 

Zásobovacie zabezpečenie sa rozdeľuje na: 

• núdzové zásobovanie v evakuačných zariadeniach, 
• núdzové zásobovanie počas presunu evakuovaných, 
• núdzové zásobovanie v miestach ubytovania evakuovaných. 

Spôsob zabezpečenia dodávok pitnou vodou môže byť realizovaný: 

• rozvozom pitnej vody v cisternách, alebo 
• rozvozom balenej pitnej vody do výdajní pitnej vody. 

Núdzové zásobovanie pitnou vodou v obci a výdaj pitnej vody obyvateľstvu obce organizuje a zabezpečuje obec.  
Obec zabezpečí zásobovanie pitnou vodou aj právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na úseku 
potravinárskej výroby, verejného stravovania a zdravotníctva pôsobiacich na území obce a v prospech obyvateľstva obce.  
Obec uplatňuje požiadavky na dodávku pitnej vody pre núdzové zásobovanie u dodávateľa pitnej vody. 

 Núdzovým zásobovaním obec ráta v mimoriadnych situáciách podľa danej situácie 
    a./ grafického plánu prístupových ciest k obci  
    b/ plánu alebo danej metodiky činnosti krízového štábu a starostu 
    c/  plánu na zabezpečenie a výdaj pitnej vody.  
    d/  letecky /vrtuľník/   

Primerane sa postupuje podľa Opatrení č. 737/2008 na zavedenie regulácie predaja životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov 

s využitím mimoriadnych regulačných opatrení počas krízovej situácie na území obce 

Núdzové ubytovanie je zabezpečenie dočasného bývania osôb ohrozených alebo osôb postihnutých následkami mimoriadnej udalosti. 

• Náhradné ubytovanie evakuovaným občanom sa poskytne u miestneho obyvateľstva podľa evakuačného plánu 
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• V prípade potreby za mimoriadnej situácie,  obec zabezpečí evakuáciu osôb do kultúrneho domu. Za záchranu – ustajnenie 
zvierat zodpovedá ich  majiteľ.   

 
 
3. Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení 
 
Riadenie a zabezpečovanie evakuácie sa vykonáva na základe vopred spracovaných plánov evakuácie, ktoré vypracúvajú ministerstvá, ústredné 
orgány, orgány miestnej štátnej správy, štátne orgány, obvodné úrady, obce, právnické osoby a fyzické osoby podieľajúce sa na evakuácii. 
Našim priestorom umiestnenia a ubytovanie je obec Komoča, v našom okrese, kde sa budeme riadiť pokynmi evakuačných orgánov tejto obce. 
 
Trasy presunu: 
Východné miesto k presunu evakuovaného obyvateľstva obce je stanica nástupu evakuovaných, ktorá je zriadená pri kultúrnom dome, odtiaľ 
pokračovať po stanovenej trase až do stanice výstupu v obci Komoča. V priebehu presunu riadiť s pokynmi OPK a orgánov dopravnej polície. 
Preprava evakuovaného obyvateľstva je plánovaná vlastnými dopravnými prostriedkami a zmluvne dohodnutými dopravnými prostriedkami 
dopravných organizácií. 
 
Hlavné úlohy 
a) zhromažďovanie  evakuovaných  
b) riadenie a usmerňovanie pohybu evakuovaných do evakuačného strediska 
c) organizovanie činnosti evakuovaných a zabezpečovanie pokoja a poriadku 
d) poskytovanie informácií evakuovaným 
e) informovanie príslušného evakuačného strediska (EST)  a evakuačnej komisie obce  o stave a  priebehu evakuácie 
 
 
 
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) 

     Počas povodňovej situácie môže dôjsť ku kritickým situáciám v nasledovných lokalitách 
 

• pod mostnými telesami a lávkami, priepustami 
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• v uliciach s rodinnými domami, ohrozených intenzívnou zrážkovou činnosťou, resp. extrémnou zrážkovou činnosťou (prívalové zrážky) 
 
Predpokladané opatrenia na ochranu pre povodňou: 
 

• uvoľňovanie prietočných profilov pod mostami a lávkou  
• uvoľňovanie ľadových zátarás 
• uvoľňovanie zápch z naplaveného drevného a iného materiálu 
• umiestňovanie vriec s pieskom k ohrozeným rodinným domom 

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

a iných odpadov 
 
Obec nie je schopná v rámci svojich možností vykonať hygienicko – epidemiologické opatrenia. V prípade nutnosti vykonania takýchto opatrení 

bude spolupracovať s Obvodnou povodňovou komisiou, krízovým štábom a s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nových 

Zámkoch. 
Dezinfekcia studní a žúmp sa realizuje podľa pokynov od Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava. 
Odvoz a zneškodnenie uhynutých zvierat je zabezpečené cestou kafiléria v Nitre 
 
 Kafilerický ústav Žilina, zberné stredisko Nitra, tel.: 0911 752 935 – vedúci dopravy Žakovič 
                                                                                               0911 752 938 – dispečer 
 
 Jednotka hasičského a záchranného zboru:  035/ 645 06 00 
         037/ 641 63 53 
         037/ 641 63 51 
 Tiesňové volanie      150 
 Okresný úrad Nové Zámky – odbor KR           035/ 6913105, 0903/ 241 961 
 Jednotné číslo tiesňového volania pre všetky zložky JIZS: 112 
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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. 
 
V dosahu záplavových vôd sa iné nenachádzajú siete a zariadenia, v ktoré by mohli ohroziť postihnuté osoby, nasadené sily a prostriedky 
a majetok obyvateľov. 
 
Kontaktné čísla na zodpovedné osoby, ktoré zabezpečia prerušenie alebo obnovu dodávky elektrického prúdu, plynu: 
 
Koloman Balogh, obecný strážca      0905 442855  
René Ižák, zamestnanec obce            0915 628266 
 
 
7. Spôsob zorganizovania predčasného zberu úrody pri určených vodných stavoch 
 

Pri stave ohrozenia a stúpajúcej tendencie hrozí nebezpečenstvo zaplavenia 1 100 ha rôznych poľnohospodárskych pôdnych kultúr. Na pokyn 

starostu obce vlastníci, príp. nájomcovia poľnohospodárskych pôdnych kultúr vykonajú prírodný zber ohrozených kultúr. 
 
Kontakty na PD,  najvýznamnejších vlastníkov a nájomcov pôdy: 
Poľnohospodárske družstvo Zemné   035/6476 107, 035/6476 108, 035/6476 117 
ZELSTAR, s. r. o., Ing. Alžbeta Recsková-Asztalosová, 0908 588 557 
Jozef Illés, Zemné 771                      0905 259961 
Juraj Illés Ing. Zemné 818                 0905  259968 
Patrik Borka, Ing. Zemné 576            0907 739837 
 
 
8. Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu byť ohrozené povodňou 
Rodinné domy : súpisné číslo od 1 -865 , osada Gúg od 1 20, Malý Ostrov od 761-768 
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Objekty a zariadenia:  
- školstvo ( 845, 846, 853, 844, 860) 
- kultúra, osveta, duchovný život (1, 2, 261, 262, 147, 268) 
- zdravotníctvo (662) 
- obchody ( 840, 839, 661, 155, 770, 548 ) 
- ubytovanie, stravovania: 438, 293, 776, 194, 355) 
- služby ( 4, 777, 156, 760, 842, 662, 231, 644) 
- administratíva ( 268, 351) 
- výroba (999, 1195) 

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

znečistenia vody 
 
V dosahu záplavových vôd sa nenachádzajú objekty, v ktorých sa uskladňujú jedy a škodliviny. Obec nemá v intraviláne uskladnené nebezpečné 
látky. V prípade získania – obdržania informácie o nesprávnom alebo nezákonnom uskladňovaní nebezpečných látok  je obec povinná to ohlásiť 
ohlásiť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky, Slovenská 13, tel.035/6400992,0905/345740,035/6912194 resp. na    
políciu. 
 
 
 
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. 
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Druh dopravného 
prostriedku, stroja, 

zariadenia 

Poskytovateľ dopravného 
prostriedku, stroja, 

zariadenia 

Osoba zodpovedná 
za poskytnutie 

dopravného prostriedku, 
stroja, zariadenia 

Číslo telefónu na 
pracovisku Číslo mobilu Číslo telefónu 

domov Číslo faxu E-mailová adresa 

LIAZ val.  
NZA 10-51 

PD Zemné 
Juraj Kantár 

035/6476 108 
0908 887 070 035/6476 483 

035/6476 107 
pdzemne@zemne.sk 
 

LIAZ vyklop.  
NZA 17-13 

PD Zemné 
Ľudovít Madarász 

035/6476 108 
0903 139 706 035/6476 415 

035/6476 107 
pdzemne@zemne.sk 
 

LIAZ vyklop. 
NZ 88-85 

PD Zemné 
Zoltán Borka 

035/6476 108 
0915 456 347 035/6476 262 

035/6476 107 
pdzemne@zemne.sk 
 

LUBLIN NZ 585 PD Zemné 
Vojtech Bombicz 

035/6476 108 
0907 502 378  

035/6476 107 
pdzemne@zemne.sk 
 

Zetor 16145 
NZ 64-06 

PD Zemné 
Ján Friss 

035/6476 108 
0903 745 861 035/6476 430 

035/6476 107 
pdzemne@zemne.sk 
 

Zetor 16245 
NZ 71-81 

PD Zemné 
Vojtech Balogh 

035/6476 108 
0907 590 697  035/6476 107 pdzemne@zemne.sk 

 

HON 50 PD Zemné 
Tibor Erdei 

035/6476 108 
0908 804 119  

035/6476 107 
pdzemne@zemne.sk 
 

S-100 (pásák) PD Zemné 
Imrich Gútai 

035/6476 108 
0907 036 928 035/6476 331 

035/6476 107 
pdzemne@zemne.sk 
 

DH 112 naklad. PD Zemné 
František Balogh 

035/6476 108 
0908 083 754  

035/6476 107 
pdzemne@zemne.sk 
 

Zetor NM 650 Obec Zemné Miroslav Briška 035/6476 101 0908 851 909 035/6476 249 035/6476 101 obecny.urad@zemne.sk 

Fekálny voz PD Zemné 
Gabriel Borka 

035/6476 108 
0905 900 335 035/6476 279 

035/6476 107 
pdzemne@zemne.sk 
 

Fekálny voz Róbert Kutak 
Ladislav Kutak 

035/6476 154 
0905 241 891 035/6476 154 

 
obecny.urad@zemne.sk 
 

Požiarne vizidlo 
MERCEDES 

Obec Zemné 
Róbert Kutak 

035/6476 101 
0905 244 357  

035/6476 101 
obecny.urad@zemne.sk 
 

Cisterný voz PD Zemné 
Juraj Stanko 

035/6476 108 
0907 371 120  

035/6476 107 
pdzemne@zemne.sk 
 

JHON DEERE PD Zemné 
Karol Nagy 

035/6476 108 
0918 496 823 035/6476 428 

035/6476 107 
pdzemne@zemne.sk 
 

Osobné auto služobné 
Škoda Octavia 

Obec Zemné 
René Ižák 

035/6476 101 
0915 628 266 035/6476 184 

035/6476 101 
obecny.urad@zemne.sk 
 

Zetor Proxima Plus 105 Obec Zemné Koloman Balogh 035/6476 101 0905 442 855  035/6476 101 obecny.urad@zemne.sk 

TRACLIFT 220 SLi Obec Zemné Jaroslav Kollár 035/6476 101   035/6476 101 obecny.urad@zemne.sk 

BRANTNER HB E 
6035 

Obec Zemné 
Jaroslav Kollár 

035/6476 101 
  

035/6476 101 obecny.urad@zemne.sk 
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2. Zoznam členov obecného hasičského zboru 

Meno 
priezvisko, titul 

Adresa Pracovisko 
Súkromné tel. 

čísla 
(mobil, tel.  č.) 

Číslo telefónu 
na pracovisko 

Fax E-mail 

Imrich Petró 941 22 Zemné 746 ČOV Zemné 0904 407478 035/6476 101 035/6476101 obecny.urad@zemne.sk 

Miroslav Briška 941 22 Zemné 120 Obec Zemné 0908 851 909 035/6476 101 035/6476 101 obecny.urad@zemne.sk 

Štefan Morvai 941 22 Zemné 94 Dôchodca 035/6476 254    

Ladislav Kanyicska 941 22 Zemné 96 SAD , a.s. Nové Zámky 0905 123 771    

Peter Balogh 941 22 Zemné 831 Živnostník 0908 802 493    

Juraj Stanko 941 22 Zemné 338 PD Zemné 
0907 371 120 035/6476 108 

035/6476 107 
pdzemne@zemne.sk 
 

Tibor Illés 941 22 Zemné 189 Invalidný dôchodca 0915 607 953    

Július Mészáros 941 22 Zemné 459 Azoter, a.s Nové Zámky     

Viktor Kutrucz 941 22 Zemné 592 Živnostník     

Ľudovít Madarász 941 22 Zemné 642 PD Zemné 0903 139 706 035/6476 108 035/6476 107 pdzemne@zemne.sk 

Róbert Kutak 941 22 Zemné 70 SAD, a.s. Nové Zámky 0905 244 350    

Ladislav Kutak 941 22 Zemné 795 Živnostník 0905 241 891    

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

- kalové čerpadlo 1 ks 
- záchranné laná  4 ks 
- trhacie háky 2 ks 
- kompletný IDP  4 ks 
- PPS 12   1 ks 
- PPS  8    1 ks  
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4. Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, žúmp a obytných priestorov 
 
V prípade potreby dezinfekčné látky budú zabezpečené v spolupráci s Obvodnou povodňovou komisiou, krízovým štábom a s MUDr. Milanom 
Krkoškom - Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky, Slovenská 13; tel: 035/640 0992, 0905/345 740, 035/6912194. 
 
 
5. Zoznam členov pracovných čiat obce a pracovných čiat vyčlenených právnickými osobami na výkon povodňových 
záchranných prác 
 
V ochrane pred povodňami v obci Zemné sú organizované 2 pracovné skupiny po jednej čate 
Zloženie čaty: - veliteľ čaty 
                        - 3 družstvá 
Zloženie družstva :  - veliteľ družstva 
                                 - 6 členov družstva     
 
Ak to situácia vyžaduje ako výpomoc pre zabezpečovacie práce sa úsekovému povodňomvému technikovi  za II. a III. stupňa povodňovej 
aktivity vyčleňuje 1. pracovná skupina v povodí rieky Váh a to podľa povodňového plánu zabezpečovacích prác. 
Druhá pracovná skupina je vyčlenená pre záchranné práce. 
 
 
Veliteľom čaty 1. pracovnej skupiny je Štefan MORVAI , bytom Zemné 94. 
 
Veliteľ 
družstva 

I. družstvo 
Alojz SZABÓ 
Zemné 65 

II. družstvo 
Ladislav KANYICSKA  
Zemné 96 

III. družstvo 
Vojtech ERDEI 
Zemné 664 

1. člen Jozef Kutrucz  
Zemné 145 

Peter Briška 
Zemné 120 

Štefan Haulík 
Zemné 300 

2. člen Tibor Ďurica 
Zemné 132 

Ladislav Kutak 
Zemné 795 

Tibor Erdei 
Zemné 249 

3. člen Milan Túróczy 
Zemné 40 

František Sajtos 
Zemné 121 

Vojtech Bombicz 
Zemné 249 
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4. člen Róbert Takács 
Zemné 10 

Štefan Ďurica 
Zemné 796 

Tibor Illés  
Zemné 189 

5. člen Tomáš Kocsis 
Zemné 684 

Ferdinand Szapu 
Zemné 253 

Július Kantár 
Zemné 286 

6. člen Attila Petró 
Zemné 746 

Imrich Jóba 
Zemné 716 

František Balogh 
Zemné 304 

 
 
Veliteľom čaty  2. pracovnej skupiny je Július MÉSZÁROS, Zemné č.d.  459 
 
Veliteľ 
družstva 

I. družstvo 
Jaroslav TAKÁCS 
Zemné 833 

II. družstvo 
Patrik BORKA, Ing.  
Zemné 576 

III. družstvo 
Štefan NAGY 
Zemné 450 

1. člen Zoltán Gőgh  
Zemné 142 

Ing. Tibor Tóth 
Zemné 688 

Štefan Jóba 
Zemné 445 

2. člen René Izsák 
Zemné 398  

Ladislav Hajnal 
Zemné 815 

Mikuláš Balogh 
Zemné 633 

3. člen Ladislav Illés 
Zemné 664 

Koloman Lukács 
Zemné 572 

Alojz Kosík 
Zemné 585 

4. člen Jozef Paldia 
Zemné 280 

Štefan Nagy 
Zemné 470 

Tibor Varga  
Zemné 822 

5. člen Zoltán Molnár 
Zemné 527 

Vojtech Csóka 
Zemné 601 

Jozef Kutrucz 
Zemné 817  

6. člen Koloman Krizsan 
Zemné 345 

Viktor Kutrucz 
Zemné 592 

Vojtech Bombicz 
Zemné 488  

 
 
Veliteľmi čiat sú ustanovení členovia požiarneho zboru obce. 
( Pracovné čaty je možné vzhľadom na predpokladané nebezpečenstvo početne zvýšiť ). 
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6. Zabezpečenie pomoci záchranných zložiek integrovaného záchranného systému 
 
DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA 

 
Polícia 158, 112 
Hasičská a záchranná služba 150, 112 
Záchranná zdravotná služba 155, 112 
Polícia 159 
Informácie o telefónnych číslach 1181 
Informácie o telefónnych číslach v cudzine 12 149 
Elektrický prúd 0850 11 14 68 
Plyn 0850 11 17 27 
Pitná voda 700 31 50 
Odťahová služba a cestná doprava 18 112 

 
 
Linka 112 - jednotné európske číslo tiesňového volania slúži na privolanie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v prípade, 
keď je ohrozený ľudský život, zdravie, majetok alebo životné prostredie. Volať na číslo 112 možno bezplatne a nepretržite, 24 hodín denne z 
akéhokoľvek telefónu – pevnej linky, mobilu či telefónnej búdky.  
 
Jednotné európske číslo tiesňového volania 112 má oproti starším číslam 150, 155 a 158 viacero výhod. Zjednocuje všetky zložky integrovaného 
záchranného systému:  

• Hasičský a záchranný zbor 
• Polícia  
• Záchranná zdravotná služba  
• Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany  
• Banská záchranná služba  
• Horská  záchranná služba 
• Železničná polícia  
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Za účelom poskytnutia pomoci v situáciách, kedy je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie Národná rada SR 
schválila zákon č.129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme.  

Za účelom poskytnutia pomoci v situáciách, kedy je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie Národná rada SR 
schválila zákon č.129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme. Úlohou integrovaného záchranného systému teda je zabezpečiť, aby 
postihnutý v tiesňovej situácii dostal neodkladne a bez omeškania nevyhnutnú pomoc. 

V integrovanom záchrannom systéme pôsobia Hasičský a záchranný zbor, záchranná zdravotná služba, kontrolné chemické laboratóriá civilnej 
ochrany, horská záchranná služba, banská záchranná služba, ale tiež právnické osoby, občianske združenia a organizácie, ktoré sa zaoberajú 
poskytovaním pomoci, záchranárskymi činnosťami alebo humanitnou činnosťou.  

V prípade, že sa ocitnete v situácii bezprostredného ohrozenia života, zdravia, alebo ohrozenia majetku či životného prostredia: 

volajte telefónne číslo:   112!  

Je to jednotné číslo tiesňového volania (rovnaké tiesňové číslo sa používa i vo väčšine krajín EÚ). Zriadením čísla tiesňového volania 112 sa 
používanie doteraz platných čísel tiesňového volania 150, 155 a 158 nezrušilo, volajúci si však číslo 112 ľahšie zapamätá a jeho voľba je 
jednoduchšia najmä v záťažových situáciách (napr. v tme, v zadymenej miestnosti a pod.).  

Voľbou tiesňového volania 112 sa telefonicky spojíte s tzv. koordinačným strediskom integrovaného záchranného systému, ktoré podľa povahy 
ohrozenia bezodkladne zabezpečí súčinnosť potrebných zložiek záchranného systému a poskytne Vám pomoc. 

Podľa povahy Vášho ohrozenia však môžete miesto jednotného tiesňové čísla 112 použiť i ostatné tiesňové telefónne čísla: 
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150   Hasičský a záchranný zbor  

v prípade požiaru, dopravnej nehody, živelnej pohromy a pod. 

155   Zdravotnú záchrannú službu 

v prípade ohrozenia života a zdravia 

18 300   Horskú záchrannú službu (aj z mobilov) 

v prípade ohrozenia na horách, lavínového nebezpečenstva a podobne  

158 (159)   Políciu (Obecnú políciu) 

v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia  
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Pri telefonickom vyžadovaní pomoci v tiesni je potrebné uviesť: 

• svoje meno a číslo telefónu, z ktorého telefonujete,  
• charakter udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin, lavína a pod.),  
• rozsah udalosti (požiar domu, bytu, ohrozenie života viacerých osôb a pod.),  
• miesto udalosti,  
• ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob a smer, odkiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty 

(súkromná cesta, poľná cesta a pod.).  

Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej služby alebo polície. 

 

Všeobecné zásady činnosti pri ohrození 

 
Najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku. 

Pamätajte na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni. 

Rešpektujte informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu a televízie. 

Nerozširujte poplašné a neoverené správy. 

Nepodceňujte vzniknutú situáciu a zachovajte rozvahu. 

Netelefonujte zbytočne, aby ste počas mimoriadnej situácie nepreťažovali telefónnu sieť. 

Pomáhajte ostatným, najmä starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarajte sa o deti. 

Dodržiavajte pokyny pracovníkov civilnej ochrany a ďalších záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a 

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

 
PO a FO podnikajúce na území obce nemajú vypracované vlastné povodňové plány – nenachádzajúce sa v záplavovej oblasti. 
 

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 

xxx         

 
Schéma organizácie ochrany pred povod ňami v SR a v obvode      
                                                           

        Vláda SR 
 
       Ústredná 

     Povod ňová 

    komisia  /ÚPK/  
 

  Technický štáb 

          ÚPK 
 
Operačná skupina 

         MV SR 

              Operačná skupina  

         MŽP SR 
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        Krajské  

Povod ňové komisie  

 Operačná skupina  

        Rezortov 
 
          Obvodné  

Povod ňové komisie  
 
      Slovenský 

vodohospodársky 

      podnik š.p. 

 Banská Štiavnica  
 

    Obce 
 Hasičský a záchranný  

              zbor 

          SVP š.p. 

     OZ Bratislava 
 
          SVP š.p. 

      OZ Piešťany 
 
   Lesy, SR š.p. 

Banská Bystrica 

            SVP š.p. 

OZ Banská Bystrica 
 
           SVP š.p. 

         OZ Košice 
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VII. Pomocná dokumentácia 
 
1. Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečovaním a riadením ochrany pred povodňami. 
( napr.: zákon č. 7/2010 Z.z,, .č. 42/1994 Z.z., č. 387/2002 Z.z., vyhl. MŽP SR č. 159/2014 Z.z., č. 252/2010 Z.z., č. 261/2010 
Z.z., vyhl. MVSR 523/2006 Z.z.) 
2. Vzory príkladov a dokumentov, ktoré budú potrebné pri riadení a zabezpečovaní ochrany pred povodňami: 
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PRÍLOHY K POVODŇOVÉMU PLÁNU ZÁCHRANNÝCH PRÁC  

1. HLÁSENIE O VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

MIMORIADNA UDALOSŤ: Názov MU 

Status udalosti  

1. Hlásenie prijaté  

(Od koho, dátum a čas) 

 

2. Druh a rozsah mimoriadnej 

udalosti (Čo sa stalo?) 

 

3. Miesto vzniku mimoriadnej 

udalosti (Kde sa stalo?) /Objekt -

lokalita, Obec, Okres, Kraj/ 

 

4. Dátum a čas vzniku mimoriadnej 

udalosti (Kedy sa stalo?) 

 

5. Dátum a čas vyhlásenia/ 

odvolania  mimoriadnej situácie 

 

6. Následky na živote, zdraví, 

majetku a životnom prostredí 

 

7. Čas začatia, priebeh a čas 

skončenia záchranných prác a 

okolnosti narušujúce ich 

priebeh. Vykonané opatrenia 

civilnej ochrany a krízového 

riadenia 

 

8. Nasadené sily a prostriedky na 

odstraňovanie následkov 

mimoriadnej udalosti 

 

9. Ďalší postup pri odstraňovaní 

následkov mimoriadnej udalosti 

 

10. Požiadavky na poskytnutie 

pomoci 

 

11. Údaje o meteorologickej a 

hydrologickej situácii 

 

12. Doplňujúce údaje 

(Kontaktné údaje 

odosielajúceho informačného 

miesta)  

 

*Doplňujúce hlásenie č.   Prvotné hlásenie    

Od:  :  Obec Zemné 
 
          Telefón:        035/ 6476 101  
          Telefax:         035/ 6476 101 
         E - mail:         obecny.urad@zemne.sk 

   
  Obecný úrad Zemné 
              941 22 Zemné 

 Komu:   Okresný úrad Nové Zámky 
 Podzámska 25 
 940  01  Nové Zámky 

                                    
 
 Dňa, čas:  
Vypracoval:  
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Číslo hlásenia :   
Vypracoval:  
Schválil:  
 
 
 
 

Vec  
Informácia o stave a priebehu záchranných prác so stavom k 06,00 hod. dňa 26.02.2013 
 

1. Dátum a čas vzniku mimoriadnej udalosti :  
2. Miesto vzniku mimoriadnej udalosti :  

 

3. Druh a rozsah mimoriadnej udalosti :  

4. Dátum a čas vyhlásenia mimoriadnej situácie: 

 

5. Územie, na ktorom bola vyhlásená mimoriadna situácia:  

6. Varovanie obyvateľstva:  

 

7. Následky na zdraví osôb, na majetku, na životnom prostredí a straty na životoch: 

 

8. Čas začatia, priebeh a čas skončenia záchranných prác a okolnosti narušujúce ich 
priebeh:  

9. Nasadené sily a prostriedky na odstraňovanie následkov mimoriadnej situácie  

 

10. Vykonané opatrenia a ďalší postup pri odstraňovaní následkov mimoriadnej 
situácie :  

11. Údaje o meteorologickej a hydrologickej situácii:  

12. Doplňujúce údaje : 

 

 

V Zemnom, dňa ............, .......... hod. 

                                                                                                        Ing. Bób János, v roku 2014                                                   
                     starosta obce              

             
. 

 
 
 

Povodeň 

 

 Komu:   Okresný úrad Nové Zámky 
Odbor krízového riadenia 

 Podzámska 25 
 940  01  Nové Zámky 

                                    
                                   

Od:  :  Zemné 
           Obecný úrad Zemné 
          941 22 Zemné 
 
            Telefón: 035 / 6476 101             

 Telefax:         035/ 6476 101 
             E - mail:         obecny.urad@zemne.sk 
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Obec Zemné 

 

 
 
 

 

Vyhlásenie 

II. /III./ stupňa povodňovej aktivity 
 
 
 
 

Starosta obce  Ing. Bób János, na základe  § 11 ods. 5 a v súvislosti s § 11 ods. 11, písmeno 

a/, zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami  

 
vyhlasuje 

III. stupeň povodňovej aktivity 

na území  obce Zemné 

 

III. stupeň povodňovej aktivity  je vyhlásený od  -  ...........hod., dňa .................  

 

 

   

 

 

 V Zemnom, dňa ..........                   ................................... 

                                                                                                                  Ing. Bób János 

                                           starosta obce 
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3. SPRÁVA O PRIEBEŽNEJ POVODŇOVEJ SITUÁCII 
Priebežná správa sa vyhotovuje počas 
a) II. stupňa povodňovej aktivity so stavom k 06.00 hodine a obsahuje informácie o povodňovej situácii a 
vykonaných opatreniach počas ostatných 24 hodín,  
b) III. stupňa povodňovej aktivity alebo mimoriadnej situácie denne so stavom k 06.00 hodine a k 18.00 hodine 
podľa osobitného predpisu1) a obsahuje informácie o povodňovej situácii a vykonaných opatreniach počas 
ostatných 12 hodín,  
c) II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity na čerpacej stanici vnútorných vôd so stavom 
k 06.00 hodine a obsahuje informácie o povodňovej situácii a vykonaných opatreniach počas ostatných 24 hodín. 
Priebežnú správu o povodňovej situácii (ďalej len „priebežná správa“) tvorí textová časť a tabuľková časť. 
Priebežná správa sa vyhotovuje písomne.  
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OBEC Zemné 
 

 
                                                                                                       
         
       Okresný úrad Nové Zámky 

Odbor krízového riadenia 
       Podzámska 25 
       940  01  Nové Zámky 

                                    
 

 

Naše číslo Vypracoval/ Kontakt V Zemnom 
Dátum 

 
 
 

Vec  
Priebežná správa o povodňovej situácii k ......... hod. dňa ............... 

1. OPIS AKTUÁLNEJ SITUÁCIE A VÝVOJ OD PODANIA PREDCHÁDZAJÚCEJ 
PRIEBEŽNEJ SPRÁVY /PRI PODÁVANÍ PRVEJ PRIEBEŽNEJ SPRÁVY OD 
ČASU VYHLÁSENIA II. STUPŇA PA/: 

2. PREHĽAD OPATRENÍ VYKONANÝCH:   

A/ PODĽA POVODŇOVÉHO PLÁNU, 

B/ NAD RÁMEC POVODŇOVÉHO PLÁNU, 

3. OPIS: 

A/ PROBLÉMOV A NEDOSTATKOV PRI VYKONÁVANÍ OPATRENÍ NA 
OCHRANU PRED POVODŇAMI - 

B/ OPATRENÍ PRIJATÝCH NA ODSTRÁNENIE ZISTENÝCH PROBLÉMOV 
A NEDOSTATKOV - 

4. POŽIADAVKY VO VZŤAHU K RIEŠENIU AKTUÁLNEJ POVODŃOVEJ 
SITUÁCIE A NÁVRH OPATRENÍ, NA KTORÝCH REALIZÁCIU NEMÁ 
PREDKLADATEĽ PRIEBEŽNEJ SPRÁVY POTREBNÉ SILY, PROSTRIEDKY 
ALEBO OPRÁVNENIA: 

5. INFORMÁCIE O ÚRAZOCH ALEBO HAVÁRIÁCH: 
 
 
 
                                                                                                       Ing. Bób János, v roku 2014                                                   

                    starosta obce              
                                    

 
Telefón: 035/ 6476 101 Fax: 035/ 6476 101 E-mail: obecny.urad@zemne.sk  
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Tabuľka 1 
Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity 

Čiastkov
é 

povodne 

Vodný 
tok, 

vodná 
stavba 

Povodňov
ý úsek 

Okres
/ kraj 

++) 

Stupeň 
povodňovej 

aktivity 
Vyhlásený Odvolaný 

 
dňa 

hod
. 

kým dňa hod. 

          

          

       
 
   

 

+) Údaje sa do tabuľky zapisujú chronologicky podľa času vyhlásenia stupňa povodňovej aktivity; keď sa zmení 
vyhlásený stupeň povodňovej aktivity, údaj sa zapíše do nasledujúceho riadka pod prvé vyhlásenie stupňa 
povodňovej aktivity alebo do riadka pod záznamom o predchádzajúcej zmene vyhlásenia stupňa povodňovej 
aktivity. 
++) Na označenie okresu a kraja sa používa dvojica písmen evidenčného čísla vozidla označujúca okres, v ktorom 
je vozidlo evidované. 
 

Tabuľka 2 
Vyhlasovanie a odvolávanie mimoriadnej situácie 

Územie 
Mimoriadna situácia 

Vyhlásený Odvolaný 
 dňa hod. kým dňa hod. 

      

      
  

    
  
      

+) Tabuľka sa zaraďuje: 
a) do priebežnej správy od vyhlásenia mimoriadnej situácie do času odvolania III. stupňa povodňovej 

aktivity, 
b) do súhrnnej správy vtedy, keď bola vyhlásená mimoriadna situácia. 

 
 

Tabuľka 3 
Prehľad pracovných síl počas povodne na území obce Zemné počas dňa ......... ........ hod 

++) 

Pracovné sily Počet osôb  

Fyzické osoby 

Zamestnanci orgánov ochrany pred povodňami 

Členovia povodňových komisií 
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Členovia krízových štábov 

Príslušníci HaZZ 

Príslušníci ostatných hasičských jednotiek 

Príslušníci Policajného zboru 

Príslušníci ostatných zložiek IZS 

Príslušníci OS SR 

Zamestnanci iných subjektov vykonávajúcich povodňové 
záchranné práce 

Iné pracovné sily 

Spolu 
+)Názov obce, okresu alebo kraja 
++) a) V priebežnej správe sa uvádza dátum a čas podľa § 1 ods. 7. 
     b) V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej 
aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity. 
 

Tabuľka 4 
Stroje a zariadenia použité pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňou 

na území obce Zemné +) počas deň........,  .......... hod ++) 

Druhy strojov a zariadení Počet 
LIAZ 

Fekálne auto 

Traktor 

 
+) Názov a sídlo predkladateľa priebežnej správy alebo súhrnnej správy. 
++) 1. V priebežnej správe sa uvádza dátum vydania správy a čas podľa § 1 ods. 7. 
     2. V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej 
aktivity a  dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity. 

 
Tabuľka 5 

Materiál použitý pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňou 
na území obce Zemné+) počas deň...........,  ............. hod ++) 

Druh 
materiálu 

Merná 
jednotka Množstvo 

Čerpadlo WB-30 ks 

Hadice typ -B m 

 
+) Názov a sídlo predkladateľa priebežnej správy alebo súhrnnej správy. 
++) 1. V priebežnej správe sa uvádza dátum vydania správy a čas podľa § 1 ods. 7. 
     2. V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej 
aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity. 
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Tabuľka 6 

Povodňou postihnuté územie obce Zemné+) počas .............    .............. hod ++) 

Názov obce 

Rozsah zaplaveného územia /ha/ 
Intravilá
n 

Poľnohospodárska pôda Lesná pôda Spolu 

 Mojzesovo     
Spolu 

+) Názov okresu a kraja.  
++) 1. V priebežnej správe sa uvádza dátum a čas podľa § 1 ods. 7. 
     2. V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej 
aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity. 
 

Tabuľka 7 
Následky spôsobené povodňou na území obce Zemné+)  počas .........  ...........hod. ++) 

Následky spôsobené povodňou 
Počet alebo 
dĺžka 

Postihnutí obyvatelia Celkom 
z toho 

osoby bez prístrešia 
celkom 
z toho deti 

evakuované osoby 
zachránené osoby 
zranené osoby 
usmrtené osoby 
nezvestné osoby 

Zaplavené bytové budovy Celkom 
z toho bytové domy 

rodinné domy 
ostatné budovy na bývanie 

Zaplavené nebytové budovy Celkom 
z toho 

  
  
  
  

priemyselné budovy a sklady, nádrže a silá 
poľnohospodárske budovy a sklady, stajne 
a maštale   
kultúrne pamiatky, ktoré nie sú bytovými 
budovami   
nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia 
ostatné nebytové budovy 

Poškodené inžinierske stavby Celkom 
z toho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Železničné, lanové a iné drahy 
ďiaľnice a rýchlostné komunikácie /m/ 
cesty I.triedy /m/ 
cesty II. Triedy a cesty III. Triedy /m/ 
miestne a účelové komunikácie /m/ 
lesná dopravná sieť /m/   
chodníky /m/   
Mosty   
diaľkové ropovody a plynovody   
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miestne rozvody plynu   
diaľkové a miestne rozvody vody   
diaľkové a miestne rozvody pary   
vodné zdroje a úpravne vody   
kanalizácie a čistiarne odpadových vôd   
diaľkové a miestne rozvody elektriny 
lesné sklady 
ostatné inžinierske stavby 

Evakuované hospodárske zvieratá 
Evakuovaná hydina a drobné zvieratá 
Uhynuté hospodárske zvieratá 
Uhynutá hydina a drobné zvieratá 
Hmotnosť evakuovaného materiálu /t/ 
Zaplavené dopravné prostriedky 
Odplavené drevo 

 
+) Názov okresu a kraja.  
++) 1. V priebežnej správe sa uvádza dátum a čas podľa § 1 ods. 7. 
     2. V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej 
aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity. 
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Obec Zemné  

 

Vyhlásenie 

mimoriadnej situácie 

 
 
 
 

Obec Zemné, 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  -  ............ hod., dňa .............. – 

a trvá až do odvolania, ktoré bude  oznámené prostredníctvom 

hromadných  informačných prostriedkov. 

 

 

  

odtlačok pečiatky obce 

   

 

V Zemnom, dňa............                                 Ing. Bób János 

                                      Starosta obce 
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Obec Zemné 

 

 

 

Príkaz 

na povolanie na osobné úkony  v rámci  záchranných prác 

 
 
 

Starosta obce Ing. Bób János -  na základe mimoriadnej situácie vyhlásenej na území 

obce - dňa o ....... hod. a v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) a  § 23 ods. 1 zákona NR SR č. 42/1994 

Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,  

 

povoláva   -  občana ............ r.č............., trvalý pobyt .............., firmy ...... ( IČO 

zastúpená).........   

  na vykonávanie osobných úkonov, ktoré spočívajú v nasledujúcich prácach: 

 

– .......................... 

– .......................... 

 
 
 
 Výdavky  spojené s výkonom uvedených prác budú uhradené - v zmysle Pokynu GR 

S IZS CO č.p. IZCO-48-44/2012 zo dňa 17.12.2012 o uplatňovaní náhrad skutočných 

výdavkov na civilnú ochranu zo štátneho rozpočtu počas vyhlásenia mimoriadnej situácie. 

 

 

                                        odtlačok pečiatky obce 

 

 

V Zemnom, dňa .................                            Ing. Bób János 

       starosta obce     
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Obec Zemné 

 

 

Príkaz 

na plnenie úloh v rámci  záchranných prác 

 
 
 

Starosta obce Ing. Bób János -  na základe mimoriadnej situácie vyhlásenej na území 

obce – dátum........., o ........  hod.  a v zmysle § 2, ods. 3 vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z., 

 

ukladá  -  firme ................  - plniť nasledovné úlohy: 

 

- ........................ 

- ........................ 

 
 
 
 Výdavky  za vykonanie uvedených prác budú uhradené obcou - v zmysle vyhlášky   

MŽP SR č. 159/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na 

povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd. 

 

 

 

                                           odtlačok pečiatky obce 

 

 

 

V Zemnom, dňa .............             Ing. Bób János 

 starosta obce     
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Obec  Zemné 

 

 

Príkaz 

na vecné plnenie v rámci  záchranných prác 

 
 
 

Starosta obce Ing. Bób János -  na základe mimoriadnej situácie vyhlásenej na území 

obce – dňa ............. o ........ hod.,  v zmysle § 21 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o COO a 

v zmysle §26, ods. 6 zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami,   

 

ukladá - občanovi .......... r.č. ............bydlisko............. - vecné plnenie - spočívajúce: 

 

– ...................... 

– ...................... 

 
 
 Výdavky  spojené s poskytnutím vecného plnenia budú uhradené obcou - v zmysle 
vyhlášky MŽP SR č. 159/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti          o vyhodnocovaní 
výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné  práce a povodňových 
škôd, -  ak nie je možné 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 

 

 

 

 

V Zemnom, dňa..................                            Ing. Bób János 

     starosta obce     
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Obec Zemné                                          
 
 

PRÍKAZ 
starostu obce .............. číslo .................. 

na vykonanie záchranných prác 

 

 
Na základe § 15 ods. 1 písm. c) zákona  Národnej rady Slovenskej republiky č. 

42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a § 7 
vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a 
organizovania jednotiek CO  
 
 

A. 
Zriaďujem 

 
 
Miesto riadenia záchranných prác:   ........................................ 

 
 
 

B. 
Určujem 

 
 
1. Zodpovedného za riadenie ZP na mieste riadenia ZP:   .................................................... 

             meno a priezvisko 
2. Jeho zástupcom je :                                                        ..................................................... 

                                                                      meno a priezvisko 
 
 
3. Spojenie s miestom riadenia ZP zabezpečiť:  

 
Telefón: ......................... 
 
Mobilný telefón: ............................ 
 
 
Spojenie so sekretariátom KŠ obce ...........  zabezpečiť: 
 
Telefón: .................... 
 
Mobilný telefón: ..................... 
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C. 
Prikazujem 

 
 
 
Informácie z miesta ZP predkladať na sekretariát Krízového štábu obce Zemné takto:  

a) informácie o stave a priebehu ZP do  07.00 hod. a do  19.00 hod. denne 
b) mimoriadne hlásenia o zmenách vo vývoji mimoriadnej situácie, okolnosti, ktoré 

narušujú priebeh ZP okamžite. 
 
 

D. 
Poučenie 

 
 

Podľa  § 15 ods. 1 písm. c) zákona číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva v znení neskorších predpisov Vám vydávam tento príkaz za povinnosť 
vykonať záchranné práce na dobu nutnú počas trvania mimoriadnej situácie. 
 
Miesto vydania príkazu v Zemnom, dňa ...................... 
 
 

[okrúhla] 
[pečiatka obecného úradu] 

 
 
 
 
 

Potvrdenie o prevzatí. 
 
Oznámenie príkazu pre ....................................................................... 
    ( titul, meno a priezvisko ) 
 
Prevzal dňa ............ o ......... hod. 
 

 
Podpis príjemcu:   ........................................ 
 
 
Dôvod nedoručenia:    ................................................................................. 
 

 
Podpis doručovateľa: ...............................

 
Ing. Bób János 

Meno a priezvisko 
starosta obce 
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Obec Zemné                          

 

 
 

 

Odvolanie 

II. /III./ stupňa povodňovej aktivity 
 
 
 
 
Starosta obce Ing. Bób János, na základe  § 11 ods. 9 a v súvislosti s § 11 ods. 11, písmeno a/, 

zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami  

 
odvoláva 

II. /III./  stupeň povodňovej aktivity 

na území  obce Zemné 

 

III. stupeň povodňovej aktivity  je odvolaný od  -  .......... hod., dňa ................. 

 

 

   

 

V Zemnom, dňa ....................               ...................................          

                                                                                                                Ing. Bob János                                                                               

                                    starosta obce 
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Vyhlásenie evakuácie 

 
Obec Zemné na základe vzniku mimoriadnej udalosti ................................... (druh a stručný 
opis mimoriadnej udalosti) vyhlasuje na území obce (časti obce) ...................................... 
evakuáciu, ktorá začne dňa ................... o ............... hodine po evakuačnej trase 
.................................. 
Evakuácia bola vyhlásená dňa .............. o ......... hodine. 
 
 
 
                                                                                                          Ing. Bób János 
                                                                                                           Starosta obce 

 
 
 
Poznámka: 
Vyhlásenie evakuácie môže obsahovať aj: 

a) Časové obmedzenie pobytu osôb na ohrozenom území, 
b) Spôsob vykonania evakuácie 
c) Pokyny týkajúce sa hmotnosti, obsahu, označenia a spôsobu prepravy batožiny, 
d) Rozmiestnenie a činnosť evakuačných zariadení 
e) Iné dôležité informácie pre ohrozené obyvateľstvo. 
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Obec Zemné 

 

 
 

Odvolanie 

mimoriadnej situácie 

 
 

 

 

Obec Zemné, 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 ...............hod., z dôvodu ohrozenia obyvateľov  povodňou. 

 

Odvolanie mimoriadnej situácie platí od ....... hod., dňa ............. 

 

 

 

 

odtlačok pečiatky obce 

 

V Zemnom, dňa...........                                                      Ing. Bób János 

                  starosta obce 
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Vyhláška MŽP SR č.159/2014 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní 

výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce 

a povodňových škôd 

Výdavkami na povodňové zabezpečovacie práce a výdavkami na povodňové záchranné práce 
sú všetky oprávnené výdavky, ktoré boli vynaložené počas II. stupňa povodňovej aktivity, III. 
stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie podľa § 12 zákona NR SR č.7/2010 Z. z. 
o ochrane pred povodňami na plnenie úloh : 
a) správcu vodohospodársky významných vodných tokov, správcu drobného vodného toku, 
nájomcu alebo vypožičiavateľa drobného vodného toku alebo jeho uceleného úseku, 
záchrannej zložky integrovaného záchranného systému a Policajného zboru, 
b) regionálnej správy ciest na ochranu ciest, ich súčastí a príslušenstva, 
c) obce, okresného úradu a okresného úradu v sídle kraja, 
d) ozbrojených síl Slovenskej republiky,  
e) orgánu verejného zdravotníctva, 
f) právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby na príkaz : 
   1. obce, okresného úradu alebo okresného úradu v sídle kraja podľa § 41 ods. 2 písm. a) 
       zákona, 
   2. okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru podľa § 35 písm. d) zákona alebo 
       krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru podľa § 31 písm. d) zákona. 
Príkaz na vykonanie opatrenia na ochranu pred povodňami podľa odseku 1 písm. f) eviduje 
ten, kto príkaz vydal. Podkladom na vyhodnotenie výdavkov na povodňové zabezpečovacie 
práce a výdavkov na povodňové záchranné práce sú prvotné účtovné doklady. Vyhodnotenie 
výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce a výdavkov na povodňové záchranné práce sa 
spracúva podľa osobitných predpisov. 
 
Prehľad výdavkov na povodňové záchranné práce fyzická osoba – podnikateľ a právnická 
osoba predkladá obci, na ktorej území vykonávala povodňové záchranné práce.  
Výdavky na povodňové záchranné práce právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, 
ktorí vykonávali povodňové záchranné práce podľa povodňového plánu záchranných prác 
alebo na príkaz obce, overuje obec. 
Vyhodnotenie výdavkov na povodňové záchranné práce vypracúva obec a doplní vlastné 
výdavky na povodňové záchranné práce a výdavky na činnosť obecnej povodňovej komisie 
alebo krízového štábu obce a predkladá ich okresnému úradu ako výdavky na povodňové 
záchranné práce obce. 
Výdavky na povodňové záchranné práce obcí overuje okresný úrad a predkladá ich 
okresnému úradu v sídle kraja. 
 
Termíny odovzdávania vyhodnotených výdavkov 
 
Vyhodnotenie výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce a výdavky na povodňové 
záchranné práce predkladá príslušným orgánom podľa § 2 až 4 od času odvolania II. stupňa 
povodňovej aktivity : 
a) do 5 pracovných dní právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý vykonával 
povodňové zabezpečovacie práce alebo povodňové záchranné práce na príkaz Hasičského 
a záchranného zboru podľa § 31 písm. d), § 35 písm. d) a § 41ods. 2 písm. a) zákona, 
b) do 10 pracovných dní obec a nájomca alebo vypožičiavateľ drobného vodného toku alebo 
jeho uceleného úseku, 
c) do 20 pracovných dní okresný úrad a vyšší územný celok, 
d) do 25 pracovných dní okresný úrad v sídle kraja, 
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e) do 30 pracovných dní správca vodohospodársky významných vodných tokov, Slovenský 
hydrometeorologický ústav, ministerstvo vnútra, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
a ústredné orgány štátnej správy, ktoré sú zakladateľom alebo zriaďovateľom správcu 
drobného vodného toku. 
 

Vyhodnocovanie nároku na peňažnú náhradu 
 
Žiadosti o peňažné náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva, 
splnenú osobnú pomoc, škodu na majetku v priamej súvislosti s vykonávaním povodňových 
zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác a poskytnutý vecný prostriedok počas 
povodňovej situácie podľa § 44 zákona NR SR č.7/2010 Z. z. (ďalej len „peňažná náhrada“) 
eviduje obec a okresný úrad. 
Žiadosti o peňažné náhrady sa overujú povodňovou prehliadkou podľa § 13 ods. 1 písm. b) 
zákona, ktorá sa vykoná v spolupráci s verifikačnou komisiou. 
Žiadosti o peňažné náhrady a žiadosti o peňažné náhrady, o ktorých sa rozhodlo 
právoplatnými rozhodnutiami, sú obsahom súhrnnej správe o priebehu povodní, ich 
následkoch a vykonaných opatreniach. 
 
Výšku povodňovej škody vyhodnocuje vlastník, správca alebo užívateľ majetku, na ktorom 
vznikla povodňová škoda. 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 podľa obvyklej ceny v príslušnom regióne pred výskytom 
povodne. Do výšky povodňovej škody sa nezahŕňajú výdavky na zveľadenie povodňou 
poškodeného majetku.  
Povodňovú škodu na majetku vo svojom vlastníctve, správe alebo užívaní a jej výšku 
písomne oznámi právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ a fyzická osoba (ďalej len 
„poškodený“) podľa § 19 ods. 6 písm. a) zákona do piatich pracovných dní od času 
odvolania II. stupňa povodňovej aktivity. 
Poškodený v oznámení o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody uvedie názov alebo 
meno, svoju adresu, právny vzťah k poškodenému majetku, odhadnutú výšku povodňovej 
škody a pri škode na : 
a) hnuteľnej veci uvedie druh veci, rozsah jej poškodenia, a ak nejde o povodňovú škodu na 
bytovom zariadení alebo na súčasti vybavenia stavby, aj miesto, kde sa hnuteľná vec 
nachádzala v čase poškodenia povodňou, 
b) stavbe uvedie druh stavby, pridelené súpisné číslo stavby, opis poškodenia, dátum vydania 
kolaudačného rozhodnutia, stavebného povolenia alebo ohlásenia stavebnému úradu, 
c) pozemku uvedie druh pozemku, spôsob poškodenia pozemku a výmeru poškodenej časti 
pozemku. 
 
Písomné oznámenia o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody eviduje obec 
a odovzdá do desiatich pracovných dní od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity 
okresnému úradu na overenie správnosti vyhodnotenie povodňových škôd. Správca 
vodnej stavby na vodnom toku, ktorý nie je správcom vodohospodársky významných 
vodných tokov alebo správcom drobného vodného toku, oznámi vznik a odhadnutú 
výšku povodňovej škody obci, v ktorej katastrálnom území povodňová škoda vznikla. 
Odhad povodňových škôd sa spresňuje povodňovou prehliadkou podľa § 13 ods. 1 písm. 
b) zákona, ktorá sa vykonáva v spolupráci s verifikačnou komisiou. Na overenie 
správnosti zaradenia stavby do zoznamu majetku, na ktorom vznikla povodňová škoda, 
verifika čná komisia používa prílohu záznamu z povodňovej prehliadky a písomné 
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oznámenie o vzniku a výške povodňovej škody podľa odseku 4 § 7 tejto vyhlášky, ktoré 
poškodený predložil obci. 
 
Prehľady výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, výdavkov na povodňové 
záchranné práce podľa § 2 až 5 tejto vyhlášky, nárokov na peňažné náhrady podľa § 6 
tejto vyhlášky a povodňových škôd podľa § 7 tejto vyhlášky sa predkladajú 
v tabuľkových formách, uvedené nižšie: 
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Tabuľka 1 

Výdavky na povodňové záchranné práce 
v (názov obce) počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa povodňovej aktivity) 

Názov a adresa subjektu Výdavky (eur) 
1.   
2.   
...   
N.   
Výdavky právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov spolu  

Obec 
Položka 610 620 630 640 600 710 720 700 600+700 
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia spolu          
Vlastné výdavky obce          
Obec spolu          

Tabuľka 2 
Žiadosti o peňažné náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva 

v (názov obce) počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa povodňovej aktivity) 

Dátum 
predloženia 

žiadosti 
Názov a adresa subjektu Dôvod uplatnenia nároku 

Výška 
uplatnenej 
náhrady 

Priznaná 
výška 

náhrady 

Dátum 
rozhodnutia 

      
      
      

Peňažné náhrady spolu    
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Tabuľka 3 
Žiadosti o peňažné náhrady za splnenú osobnú pomoc 

v (názov obce) počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa povodňovej aktivity) 

Dátum 
predloženia 

žiadosti 
Meno a adresa osoby Druh osobnej pomoci 

Výška 
uplatnenej 
náhrady 

Priznaná 
výška 

náhrady 

Dátum 
rozhodnutia 

      
      
      

Peňažné náhrady spolu    

Tabuľka 4 
Žiadosti o peňažné náhrady za škodu na majetku v priamej súvislosti s vykonávaním povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác 

v (názov obce) počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa povodňovej aktivity) 

Dátum 
predloženia 

žiadosti 
Názov a adresa subjektu Dôvod uplatnenia nároku 

Výška 
uplatnenej 
náhrady 

Priznaná 
výška 

náhrady 

Dátum 
rozhodnutia 

      
      
      

Peňažné náhrady spolu    

Tabuľka 5 
Žiadosti o peňažné náhrady za poskytnutý vecný prostriedok 

v (názov obce) počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa povodňovej aktivity) 

Dátum 
predloženia 

žiadosti 
Názov a adresa subjektu Dôvod uplatnenia nároku 

Výška 
uplatnenej 
náhrady 

Priznaná 
výška 

náhrady 

Dátum 
rozhodnutia 

      
      
      

Peňažné náhrady spolu    
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Tabuľka 6 
Prehľad peňažných náhrad podľa tabuliek 2 až 5 

v (názov obce) počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa povodňovej aktivity) 

Druh peňažnej náhrady 
Výška peňažných náhrad spolu 

Podané 
Právoplatne 

priznané 
− za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva spolu (tabuľka 2)   
− za splnenú osobnú pomoc spolu (tabuľka 3)3   
− za škodu na majetku v priamej súvislosti s vykonávaním povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných 

prác spolu (tabuľka 4) 
  

− za poskytnutý vecný prostriedok spolu (tabuľka 5)   
Peňažné náhrady spolu   

Tabuľka 7 
Evidencia písomných oznámení o vzniku a výške povodňovej škody 

v (názov obce) počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa povodňovej aktivity) 

Poškodený Odhadnutá výška povodňovej škody 
Odhadnuté 
povodňové 

škody 
spolu 

Meno alebo názov Adresa 
hnuteľný 
majetok 

stavby pozemky 

      
      
      
Spolu     
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Tabuľka 8 
Prehľad oznámených povodňových škôd na majetku 

v (názov obce) počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa povodňovej aktivity) 

Vlastník majetku 

Odhadnuté výšky povodňových škôd Odhadnuté 
povodňové 

škody 
spolu 

hnuteľný 
majetok 

stavby pozemky 

Fyzické osoby spolu     
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia spolu     
Obec     
Povodňové škody spolu     
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Tabuľka 9 
Prehľad pracovných síl na území (názov obce) 

počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia II. alebo III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania 
II. stupňa povodňovej aktivity) 

Pracovné sily Počet osôb 
Fyzické osoby  
Členovia obecnej povodňovej komisie  
Príslušníci obecného hasičského útvaru/obecného hasičského zboru  
Zamestnanci obce a organizácií v zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti obce  
Zamestnanci iných subjektov vykonávajúcich povodňové záchranné práce  
Iné pracovné sily  
Pracovné sily spolu  

Tabuľka 10 
Stroje a zariadenia použité pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňou v (názov obce) 

počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia II. alebo III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania 
II. stupňa povodňovej aktivity) 

Druhy strojov a zariadení Počet 
  
  
  
  
  
  

Tabuľka 11 
Materiál použitý pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňou v (názov obce) 

počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia II. alebo III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania 
II. stupňa povodňovej aktivity) 

Druh materiálu Merná jednotka Množstvo 
   
   
   
   
   
   

Tabuľka 12 
Plocha zaplaveného územia v obci (názov obce) 

počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia II. alebo III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania 
II. stupňa povodňovej aktivity) 

Intravilán Poľnohospodárska pôda Lesná pôda Spolu 
[ha] 
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Tabuľka 13 
Následky spôsobené povodňou na území obce (názov obce) 

počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia II. alebo III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa 
povodňovej aktivity) 

Následky spôsobené povodňou 
Merná 

jednotka 
Množstvo 

Postihnutí obyvatelia celkom počet  
z toho osoby bez prístrešia celkom počet  

  z toho deti počet  
 evakuované osoby počet  
 zachránené osoby počet  
 zranené osoby počet  
 usmrtené osoby počet  
 nezvestné osoby počet  

Zaplavené bytové budovy celkom počet  
z toho bytové domy počet  

 rodinné domy počet  
 ostatné budovy na bývanie počet  

Zaplavené nebytové budovy celkom počet  
z toho priemyselné budovy a sklady, nádrže a silá počet  

 poľnohospodárske budovy a sklady, stajne a maštale počet  
 kultúrne pamiatky, ktoré nie sú bytovými budovami počet  
 nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia počet  
 ostatné nebytové budovy počet  

Poškodené inžinierske stavby železničné, lanové a iné dráhy  počet  
 diaľnice a rýchlostné komunikácie  [m]  
 cesty I. triedy  [m]  
 cesty II. triedy a III. triedy  [m]  
 miestne a účelové komunikácie  [m]  
 lesné dopravné komunikácie  [m]  
 chodníky  [m]  
 mosty  počet  
 diaľkové ropovody a plynovody  [m]  
 miestne rozvody plynu  [m]  
 diaľkové a miestne rozvody vody  [m]  
 diaľkové a miestne rozvody pary  [m]  
 vodné zdroje  počet  
 úpravne vody počet  
 kanalizácie [m]  
 čistiarne odpadových vôd  počet  
 diaľkové a miestne rozvody elektriny  [m]  
 lesné sklady  počet  
 ostatné inžinierske stavby  počet  
Evakuované hospodárske zvieratá  počet  
Evakuovaná hydina a drobné zvieratá  počet  
Uhynuté hospodárske zvieratá  počet  
Uhynutá hydina a drobné zvieratá  počet  
Hmotnosť evakuovaného materiálu   [t]  
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Zaplavené dopravné prostriedky  počet  
Odplavené drevo  [m3]  
 

Tabuľka 13 
Následky spôsobené povodňou na území obce (názov obce) 

počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia II. alebo III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa 
povodňovej aktivity) 

Následky spôsobené povodňou 
Merná 

jednotka 
Množstvo 

Postihnutí obyvatelia celkom počet  
z toho osoby bez prístrešia celkom počet  

  z toho deti počet  
 evakuované osoby počet  
 zachránené osoby počet  
 zranené osoby počet  
 usmrtené osoby počet  
 nezvestné osoby počet  

Zaplavené bytové budovy celkom počet  
z toho bytové domy počet  

 rodinné domy počet  
 ostatné budovy na bývanie počet  

Zaplavené nebytové budovy celkom počet  
z toho priemyselné budovy a sklady, nádrže a silá počet  

 poľnohospodárske budovy a sklady, stajne a maštale počet  
 kultúrne pamiatky, ktoré nie sú bytovými budovami počet  
 nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia počet  
 ostatné nebytové budovy počet  

Poškodené inžinierske stavby železničné, lanové a iné dráhy  počet  
 diaľnice a rýchlostné komunikácie  [m]  
 cesty I. triedy  [m]  
 cesty II. triedy a III. triedy  [m]  
 miestne a účelové komunikácie  [m]  
 lesné dopravné komunikácie  [m]  
 chodníky  [m]  
 mosty  počet  
 diaľkové ropovody a plynovody  [m]  
 miestne rozvody plynu  [m]  
 diaľkové a miestne rozvody vody  [m]  
 diaľkové a miestne rozvody pary  [m]  
 vodné zdroje  počet  
 úpravne vody počet  
 kanalizácie [m]  
 čistiarne odpadových vôd  počet  
 diaľkové a miestne rozvody elektriny  [m]  
 lesné sklady  počet  
 ostatné inžinierske stavby  počet  
Evakuované hospodárske zvieratá  počet  
Evakuovaná hydina a drobné zvieratá  počet  



 

- 76 - 

76

Uhynuté hospodárske zvieratá  počet  
Uhynutá hydina a drobné zvieratá  počet  
Hmotnosť evakuovaného materiálu   [t]  
Zaplavené dopravné prostriedky  počet  
Odplavené drevo  [m3]  
 
 


