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A. TEXTOVÁ ČASŤ
I. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania
povodňových záchranných prác
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.
Obec Dúbravy vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred
povodňami tieto činnosti:
1. v oblasti prevencie
a) usmerňuje a kontroluje činnosť osôb pri plnení úloh na úseku ochrany pred
povodňami,
b) spolupracuje so správcom vodohospodársky významných vodných tokov, správcom
drobných vodných tokov a poverenými osobami pri vypracovaní, prehodnocovaní
a aktualizáciách predbežného hodnotenia povodňového rizika,
c) spolupracuje s poverenými osobami a so správcom vodohospodársky významných
vodných tokov na vyhotovení návrhov plánov manažmentu povodňového rizika, ich
prehodnocovaní a aktualizácii, najmä pri navrhovaní preventívnych opatrení na
ochranu pred povodňami situovaných v katastrálnom území obce, ktoré spomaľujú
odtok vody z povodia do vodných tokov, zmenšujú maximálny prietok povodne
alebo chránia územie pred zaplavením počas povodne,
d) spolupracuje v rámci svojich možností na vykonávaní preventívnych opatrení na
ochranu pred povodňami v katastrálnom území obce, najmä preventívnych opatrení,
ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov, zvyšujú retenčnú
schopnosť povodia alebo podporujú prirodzenú akumuláciu vody v lokalitách na to
vhodných, zmenšujú maximálny prietok povodne alebo chránia intravilán pred
zaplavením povrchovým odtokom s ich vlastníkmi, správcami alebo užívateľmi,
e) 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,
f) vypracúva povodňový plán záchranných prác obce, ktorého súčasťou sú povodňové
plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov podľa
piateho bodu,
g) 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
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počas povodňovej situácie nezabezpečuje krízový štáb; obec o rozhodnutí zriadiť
povodňovú komisiu obce informuje obvodný úrad životného prostredia,
h) zabezpečuje v rámci možností pracovné sily a vecné prostriedky na ochranu pred
povodňami, vyhotovuje súpis vecných prostriedkov, zabezpečuje ich riadne
uskladnenie a udržiavanie,
i) 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,
j) zúčastňuje sa povodňových prehliadok na vodných tokoch, ktoré pretekajú cez
katastrálne územie obce,
2. počas povodňovej situácie
a) vyhlasuje a odvoláva II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej
aktivity pre územie obce na návrh správcu vodohospodársky významného vodného
toku alebo správcu drobného vodného toku, alebo z vlastného podnetu a informuje
o tom bezodkladne obvodný úrad životného prostredia, obvodný úrad alebo
koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému alebo Hasičský a
záchranný zbor, správcu vodohospodársky významných vodných tokov a ústav,
b) upozorňuje na nebezpečenstvo povodne obce smerom po prúde vodného toku,
c) zriaďuje a vykonáva na svojom území hliadkovú službu počas III. stupňa
povodňovej aktivity a počas mimoriadnej situácie, ak ju nie je schopná samostatne
vykonávať, spolupracuje pri jej organizácii so správcom vodohospodársky
významných vodných tokov a prípadne so správcom drobného vodného toku,
d) dohliada, aby vlastníci, správcovia a užívatelia stavieb, objektov a zariadení na
území obce, ktoré môžu byť ohrozené povodňou, vykonali opatrenia na ochranu
pred povodňami podľa povodňového plánu záchranných prác,
e) vyžaduje od fyzických osôb osobnú pomoc na plnenie úloh pri ochrane pred
povodňami, pokiaľ nejde o fyzické osoby oslobodené od osobných úkonov,
f) ukladá povinnosť osobe poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh počas
povodňovej situácie,
g) vypracúva v čase III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie priebežné
správy o povodňovej situácii a predkladá ich obvodnému úradu a obvodnému úradu
životného prostredia,
h) operatívne rieši problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii opatrení na ochranu pred
povodňami,
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3. po povodni
a) zabezpečuje obnovenie základných podmienok pre život ľudí a pre hospodársku
činnosť na povodňou zaplavenom území,
b) vyhodnocuje povodňové škody na majetku obce a na majetku osôb, ktoré vznikli v
katastrálnom území obce,
c) vypracúva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných
opatreniach, ktorú predkladá obvodnému úradu životného prostredia.

Štatút povodňovej komisie obce Dúbravy
Postavenie povodňovej komisie
Povodňová komisia obce (ďalej len "komisia") je pomocný, poradný a koordinačný orgán
starostu obce a obvodnej povodňovej komisie, ktorý organizuje súčinnosť a spolupracuje so
všetkými povodňovými orgánmi obce Dúbravy.
Štatút povodňovej komisie bol aktualizovaný dňa: 01.02.2016.
Štatút povodňovej komisie je uložený na obecnom úrade v dokumentácii CO obce.

II. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú
ochranu pred povodňami, vrátane adries, čísiel telefónu,
e-mailových adries a čísiel faxu
II. 1. Obecná povodňová komisia
Príloha č. 1 v bode VIII.
II. 2. Krízový štáb obce
Príloha č. 2 v bode VIII.
II. 3. Technický štáb obecnej povodňovej komisie
Príloha č. 3 v bode VIII.
II. 4. Okresný úrad Detva
Adresa :
J. G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
Tel. čísla:
0961 635 750 - sekretariát Nôtová Mária
0961 635 757 - prednostka RNDr. Ivana Hukeľová
E-mail:
prednosta.dt@minv.sk
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II. 5. Okresná povodňová komisia v Detve
Príloha č. 4 v bode VIII.
II. 6. Technický štáb okresnej povodňovej komisie v Detve
Príloha č. 5 v bode VIII.
II. 7. Okresný úrad v Detve
Príloha č. 6 v bode VIII.
II. 8. Krízový štáb okresného úradu Detva
Príloha č. 7 v bode VIII.
II. 9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
Adresa:
Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen
Tel. č. :
045 /53 60 197
E-mail:
operacne.zv@minv.sk
Tiesňové číslo: 150 alebo 112
Príloha č. 8 v bode VIII.
II. 10. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému v Banskej Bystrici
Okresný úrad v Banskej Bystrici
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Koordinačné stredisko IZS
Nám. Ľ. Štúra 1
974 05 Banská Bystrica
vedúci oddelenia IZS odboru KR – mgr. Juraj TUHÁRSKY
Tel. č. :
048/430 6388; 0903 553 116; 048/430 6173
Email:
juraj.tuharsky@minv.sk; okr.bb@minv.sk; ks.izs.bb@minv.sk
Tiesňové číslo: 112
II. 11. Obvodné oddelenie Policajného zboru v Detve
Adresa :
Záhradná 854/15, 962 12 Detva
Tel. č.:
0961 633 900; 045/5455 333
FAX:
0961 633 919
riaditeľ OO PZ DT – mjr. JUDr. Ján RAČKO
Tiesňové číslo: 158 alebo 112
II. 12 . Ostatné organizácie
* Operačné stredisko záchrannej služby Slovenskej republiky
Tel. č.:
155 alebo linku tiesňového volania 112
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* Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP)
Regionálne centrum Zvolen
Adresa:
Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen
Tel. č.:
Poruchová linka 0850 111 363
* Stredoslovenská energetika a. s. ( SEE)
Tel. č.:
Poruchová linka 0800 159 000
* Slovenský hydrometeorologický ústav
Adresa:
Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
Tel. č.:
ústredňa 02/59 415 111
FAX:
02/54 774 593
www.shmu.sk
* Regionálna veterinárna a potravinová správa
Adresa:
Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen
Tel. č.:
045 / 520 39 99, 533 03 91,
532 00 57, 532 18 39
* Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Adresa:
Nádvorná 3366/12, P.O.BOX 203 , 960 01 Zvolen
Tel. č.:
045 / 555 23 50
FAX:
045 / 555 23 33
E-mail:
zv.ruvz@uvzsr.sk
* Banskobystrická Regionálna správa ciest, závod 15 Zvolen
Adresa:
J. Hollého 1736/8, 960 01 Zvolen
Tel. č. :
045 / 52 44 311

III. Stupne povodňovej aktivity, predpovedná povodňová služba hlásna
povodňová služba a varovanie obyvateľstva
III. 1. Vodné toky pretekajúce cez obec, vrátane prehľadnej situácie
Obcou Dúbravy v zastavanom území preteká potok Kalný potok a nepomenované drobné
vodné potoky.
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Prehľad situácie vodných tokov v obci Dúbravy.

Hradná, Želobudzký potok, Mačinová, Dúbravský potok
III.2. Stupne povodňovej aktivity , organizačne zabezpečenie hlásnej povodňovej služby
a varovania obyvateľstva v obci
1. Stupne povodňovej aktivity charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne, ktorá je

vyjadrená určenými vodnými stavmi alebo prietokmi vo vodných tokoch a na vodných
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stavbách. V povodňových plánoch sú stanovené tri stupne povodňovej aktivity, pričom
III. stupeň povodňovej aktivity charakterizuje najväčšie ohrozenie povodňou.
2. 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.
3. Pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a stúpajúcej
tendencii hladiny vody
- Spravidla je to stav, keď sa voda vylieva z koryta vodného toku a dosahuje pätu
hrádze pri ohradzovanom vodnom toku, na neohradzovaných vodných tokoch, ak
hladina vody stúpa a je predpoklad dosiahnutia brehovej čiary koryta.
- na začiatku topenia snehu pri predpoklade zväčšovania odtoku podľa
meteorologických predpovedí a hydrologických predpovedí,
- pri výskyte vnútorných vôd, ak je hladina vody v priľahlých vodných tokoch vyššia,
ako hladina vnútorných vôd. aktivity sa vyhlasuje
4. 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.
- počas topenia snehu, ak podľa informácie poskytnutej predpovednou povodňovou
službou možno očakávať rýchle stúpanie hladín vodných tokov,
- vtedy, keď vodou unášané predmety vytvárajú v koryte vodného toku, na moste
alebo na priepuste bariéru, pričom hrozí zatarasenie prietokového profilu a vyliatie
vody z koryta vodného toku,
- pri chode ľadov na vyššie položených úsekoch vodných tokov povodí, keď sa
predpokladá vznik ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy a hrozba vyliatia vody z koryta
vodného toku,
- pri tvorbe vnútorného 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 toku,
- pri výskyte vnútorných vôd, ak sa prečerpávaním vody dodrží maximálna hladina
vnútorných vôd stanovená v manipulačnom poriadku vodnej stavby.
III. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje
5. Pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne, na
neohradzovanom vodnom toku pri prietoku presahujúcom kapacitu koryta vodného
toku, ak voda zaplavuje priľahlé územie a môže spôsobiť povodňové škody.
- na ohradzovanom vodnom toku pri nižšom stave, ako je 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,
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-

-

-

-

-

vtedy, keď vodou unášané predmety vytvorili v koryte vodného toku, na moste
alebo priepuste bariéru a voda sa vylieva z koryta vodného toku a môže spôsobiť
povodňové škody,
pri chode ľadov po vodnom toku alebo nádrži, ak je priame nebezpečenstvo vzniku
ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy alebo ak sa zátarasa už začala tvoriť a voda sa
vylieva z koryta vodného toku a môže spôsobiť povodňové škody,
pri výskyte vnútorných vôd, ak pri plnom využití kapacity čerpacej stanice a pri jej
nepretržitej prevádzke voda stúpa nad maximálnu hladinu určenú manipulačným
poriadkom vodnej stavby,
pri prívalových dažďoch extrémnej intenzity, pri záplave územia vodou z koryta
vodného toku pod vodnou stavbou, ktorú spôsobila porucha alebo havária objektov
alebo zariadení vodnej stavby.
pri poklese hladiny vodného toku pod úroveň určenú povodňovým plánom a vtedy,
keď má hladina vody klesajúcu tendenciu,
na neohradzovaných vodných tokoch, keď voda klesne pod brehovú čiaru,
pri výskyte vnútorných vôd, keď je hladina vody v priľahlých vodných tokoch nižšia
ako hladina vnútorných vôd a vnútorné vody možno odvádzať samospádom.
vodný stav a prietok vo vodnom toku klesne pod hladinu určenú v povodňovom
pláne, alebo
ak pominú dôvody, na základe ktorých sa vyhlásil II. stupeň povodňovej aktivity
alebo III. stupeň povodňovej aktivity a vykonali sa nevyhnutné technické opatrenia
na zamedzenie vzniku ďalších povodňových škôd.

Postup vyhlasovania a odvolávania stupňov povodňovej aktivity.
II. stupeň PA a III. stupeň PA vyhlasuje a odvoláva na návrh správcu vodohospodársky
významného vodného toku, správcu drobného vodného toku alebo z vlastného podnetu:


starosta obce pre územie obce,



prednosta obvodného úradu životného prostredia pre územie viacerých obcí alebo pre
územie obvodu,



prednosta krajského úradu životného prostredia na vodných tokoch, ktoré pretekajú
dvoma a viacerými územnými obvodmi kraja,



minister ministerstva Slovenskej republiky na hraničných úsekoch vodných tokov,
alebo pre územie, ktoré presahuje územný obvod kraja, ak tým nepoveril iný 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 ( ObÚ odbor CO a KR). Hasičský a záchranný zbor, osoby
zaradené do ochrany pred povodňami, správcu vodohospodársky významných vodných tokov,
dotknutých správcov drobných vodných tokov a sústav
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III. 3. Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania obyvateľstva v
obci
1. 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.
2. Varovnú povodňovú správu obec odošle na obvodný úrad životného prostredia
a okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru. Ak nemožno nadviazať
komunikačné spojenie s príjemcami správy možno varovnú povodňovú správu podať
na linkách tiesňového volania 112, 150 alebo 158.
3. Varovanie obyvateľstva obec zabezpečuje varovnými signálmi, ďalší spôsob varovania
obyvateľstva je prostredníctvom miestneho rozhlasu, spôsob vyrozumenia právnických
a podnikajúcich fyzických osôb.
4. Slovenský hydrometeorologický ústav na požiadanie obci poskytne údaje
o hydrometeorologickej situácii na tel.: (02) 54774 331, 54771 192, 59415 497, fax:
(02) 54776 562 , e-mail: hips@shmu.sk prípadne na internetovej adrese www.shmu.sk

III. 4. Správcovia vodných tokov na území obce Dúbravy
1. Správcom vodného toku Kalný potok je Slovenský vodohospodársky podnik š. p.
Odštepný závod Povodie Hrona.
Adresa:
Stráž č. 11, 960 01 Zvolen
t. č.:
ústredňa 045/5320 421

E-mail:

045/5320 422
vodohospodársky dispečing: 045/533 10 36
zvolen@svp.sk

IV. Povodňové záchranné práce obce
IV. 1. Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou
1. 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.
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2. Obec odosiela varovnú povodňovú správu ak:
- došlo k vybreženiu vôd z koryta vodného toku na území obce, alebo ak je zjavná
takáto hrozba,

-

3.

4.

5.

6.

7.

IV. 2.

ide o mimoriadne úkazy pri odchode ľadov, pri vzniku ľadových zátarás, pri upchaní
mostných otvorov a priepustov, prietrži mračien, lokálnych búrkach, topení snehu
a pod.
Varovná povodňová správa obsahuje:
- vymedzenie povodňou ohrozeného alebo zasiahnutého územia obce,
- názov vodného toku,
- hydrologickú situáciu na vodnom toku (vodomernej stanici),
- údaje o pohybe hladín vodného toku, najmä o vzostupe, poklese bez zmeny
a kulminácii,
- informáciu o aktuálnom počasí,
- opis situácie na ohrozenom, alebo povodňou postihnutom území.
Varovnú povodňovú správu obec odošle na obvodný úrad životného prostredia
a okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru. Ak nemožno nadviazať
komunikačné spojenie s príjemcami správy možno varovnú povodňovú správu podať
na linkách tiesňového volania 112, 150 alebo 158.
Varovanie obyvateľstva obec zabezpečuje varovnými signálmi, ďalší spôsob varovania
obyvateľstva je prostredníctvom miestneho rozhlasu, spôsob vyrozumenia právnických
a podnikajúcich fyzických osôb:
- "VŠEOBECNÉ OHROZENIE" - dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri
ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia
následkov mimoriadnej udalosti,
- "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.
Slovenský hydrometeorologický ústav na požiadanie obci poskytne údaje
o hydrometeorologickej situácii na tel.: (02) 54774 331, 54771 192, 59415 497, fax:
(02) 54776 562 , e-mail: hips@shmu.sk prípadne na internetovej adrese www.shmu.sk
Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovanie

1. Na zabezpečenie prežitia obyvateľstva v krízových situáciách, ak ich nie je možné

zásobovať bežným spôsobom alebo s využitím mimoriadnych regulačných opatrení, je
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zavádzaný systém núdzového zásobovania a ubytovania. Zabezpečujú sa ním
najnutnejšie potreby občanov, predovšetkým:
- poskytovaním dočasného minimálneho stravovania aspoň jedným teplým jedlom,
alebo zodpovedajúcou dávkou studeného jedla na osobu a deň,
- poskytovaním minimálnych dávok pitnej vody, požiadavkou na podniky vodární a
kanalizácií,
- poskytovaním núdzového ubytovania osôb ohrozených alebo postihnutých,
- zabezpečovaním dodávky energií, tepla, poskytovaním základného zdravotníckeho
zabezpečenia a ďalších základných potrieb (hygienických, sociálnych...).
2. Núdzové zásobovanie a ubytovanie sa poskytuje krátkodobo, s predpokladaným
návratom evakuovaných osôb do 72 hodín. Trvá dovtedy, kým situácia dovolí zaviesť
dokonalejší systém, ktorý umožní realizovať prídelové rozdeľovanie potravín, šatstva,
obuvi a ďalších životné dôležitých výrobkov. Na zabezpečenie núdzového ubytovania
budú využívané priestory kultúrneho domu .
IV. 3. Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení
1. Evakuácia je dôležitou súčasťou záchrany obyvateľstva, zvierat a vecných prostriedkov.

Občania budú odvedení zástupcami obce Dúbravy do neohrozených časti obce, najmä
do kultúrneho domu.
2. Príprava na vykonanie evakuácie sa uskutoční prostredníctvom predsedu obecnej
povodňovej komisie v Dúbravách. Ten zvolá ostatných členov, naplánuje evakuáciu so
všestranným zabezpečením a zorganizuje evakuácie s cieľom efektívneho využitia
času, síl a prostriedkov potrebných na jej splnenie.
3. Evakuačné opatrenia:
- Zoznam obyvateľov, ktorých bude treba evakuovať v prípade povodne je príloha
č. 9 v bode VIII.

IV. 4. Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch
vodných tokov
1. Predpokladaným výkonom opatrení na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch
vodných tokov (opatrenia na uvoľnenie prietokových profilov pod mostmi, priepustmi

a lávkami, uvoľnenie ľadových zátarás, zápch vytvorených vodou priplavených
predmetov) je uvoľňovanie zátarás z koryta pomocou stavebných mechanizmov, ktoré
sú práve k dispozícií.
IV. 5. Postup zabezpečenia dezinfekcie studní, žúmp, obytných priestorov a odvozu
a zneškodňovania uhynutých zvierat a iných domov
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1. Studňa ktorá bola zaplavená (povodňou) by mala byť automaticky považovaná za
kontaminovanú, a preto by nemala byť z hygienických dôvodov používaná na pitie,

varenie a umývanie sa až pokiaľ si nebudete istý, že studňa kontaminovaná nebola.
2. Povodňová vlna bude pravdepodobne kontaminovaná nečistotami z horného toku,
napríklad nečistotou z povodňou vyplavených septikov, domových čističiek
odpadových vôd, skládok hnoja a hnojív, skladov prípravkov používaných v
poľnohospodárstve a pod. Studňa môže byť kontaminovaná aj nepriamo a to ak je
povodňou zasiahnuté jej infiltračné pásmo.
3. Ak studňa bola zaplavená povrchovou vodu, malo by nasledovať urýchlené vyčerpanie
obsahu studne a odstránenie hrubých nečistôt. Zo studne by malo byť vyčerpané
najmenej trojnásobné množstvo objemu vody v studni. Domové rozvody by mali byť
tiež náležite vyčistené. Voda v studni pred dezinfekciou by mala byť čistá a bez
sedimentov.
4. Občania si dezinfekcie studní, žúmp a obytných priestorov zabezpečujú sami.
Povodňová komisia zabezpečuje personálnu pomoc pri činnostiach spojených s týmito
prácami. Odvoz a zneškodňovanie uhynutých zvierat zabezpečí starosta obecného
úradu kontaktovaním Poľovníckeho združenia.
IV. 6. Prehľad rozvodných sietí a zariadení, ktoré by mohli ohroziť postihnuté osoby,
nasadené sily a prostriedky a majetok obyvateľov
1. V Obci Dúbravy sa nenachádzajú rozvodné siete a zariadenia, ktoré by mohli ohroziť
postihnuté osoby, nasadené sily alebo prostriedky a majetok obyvateľov.

IV. 7. Spôsob zorganizovania predčasného zberu úrody pri určených vodných stavoch
1. V Obci Dúbravy sa nachádzajú:
- PD Očová,

-

Agrosev Detva,
súkromne hospodáriaci roľníci, ktorí si zabezpečia predčasný zber úrody pri
určených vodných stavov.

IV. 8. Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu byť ohrozené povodňou
1. Zoznam obytných budov, ktoré môžu byť postihnuté záplavami je príloha č. 10 v bode

VIII.
2. Zoznam budov občianskeho vybavenia, ktoré môžu byť postihnuté povodňou
príloha č. 11 v bode VIII.

je
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IV. 9. Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky, ich druhy, množstvá
a opatrenia na zamedzenie znečistenia vody
1. Obec uskladňuje len nebezpečný odpad v budove vedľa obecného úradu (batérie,
televízory a pod.). Ten je však odvážaný ihneď alebo na druhý deň spoločnosťou
Marius Pedersen, a.s. Zvolen.

V. Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác
V. 1. Zoznam dopravných prostriedkov a špeciálnych mechanizmov určených na výkon
záchranných prác
1. Zoznam je príloha č. 12 v bode VIII.

V. 2. Zoznam členov dobrovoľného hasičského zboru
Por. číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Meno a priezvisko
Andrej Strna
Elena Grňová
Peter Sebíň
Pavel Halgaš
Jaroslav Čierny
Milan Ľalík
Miroslav Vitovský
Vojtech Veselý
Adriana Pašková
Eduard Melicherčík
Milan Ostrihoň
Mgr. Nika Klimová
Martin Chudý

Funkcia
Veliteľ DHZ
Člen DHZ
Člen DHZ
Člen DHZ
Člen DHZ
Člen DHZ
Člen DHZ
Člen DHZ
Člen DHZ
Člen DHZ
Člen DHZ
Člen DHZ
Člen DHZ

V. 3. Materiálno-technické vybavenie obecného hasičského zboru na výkon Povodňových
záchranných prác
1. Zoznam vybavenia Obecného hasičského zboru je príloha č. 13 v bode VIII.

V. 4. Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, žúmp a obytných
priestorov
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1. Obec Dúbravy nedisponuje dezinfekčnými látkami na dezinfekciu studní, žúmp
a obytných priestorov.

V. 5. Zoznam členov pracovných čiat vyčlenených právnickými osobami na výkon
povodňových záchranných prác
1. Právnické osoby v obci Dúbravy vyčlenili pracovné čaty na výkon povodňových
záchranných prác.

Právnická osoba:
Technika:
Kontaktná osoba:
Adresa:
Tel. č.:
Mobil:

Michal Greguss
JCB
Ján Šmál,
Dúbravy č. 352
045/54 59 530
0902 436 425

V. 6. Zabezpečenie pomoci záchranných zložiek integrovaného záchranného systému
1. Zabezpečenie pomoci prostredníctvom integrovaného záchranného systému sa
uskutoční prostredníctvom telefonického spojenia 112 prostredníctvom obecnej

telefónnej linky 045/5459860 alebo mobilného telefónu 0903 493 917, ktorý má
k dispozícií starosta obce.

VI. Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb
a fyzických osôb – podnikateľov na území obce
1. Obec Dúbravy nemá žiadne povodňové plány záchranných prác právnických osôb
a fyzických osôb.

VII. Pomocná dokumentácia
VII. 1. Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečením a riadením ochrany pred
povodňami
 Zákon 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami,
 Vyhláška Ministerstva ŽP SR č. 251/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovanie
práce, povodňové
záchranné práce a povodňových škôd,


Vyhláška MŽP SR 252/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní
priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich
následkoch a vykonaných opatreniach,
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Vyhláška MŽP SR 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu
povodňových plánov a postup ich schvaľovania.

VII. 2. Vzory príkazov a dokumentov, ktoré budú potrebné pri riadení a zabezpečovaní
ochrany plánu záchranných prác
Príkazy a správy
1. Príkaz vyhlásenia stupňa povodňovej aktivity - príloha č. 14 v bode VIII.
2. Príkaz odvolanie stupňa povodňovej aktivity – príloha č. 15 v bode VIII.
3. Príkaz starostu na vyhlásenie mimoriadnej situácie – príloha č. 16 v bode VIII.
4. Príkaz starostu na odvolanie mimoriadnej situácie – príloha č. 17 v bode VIII.
5. Príkaz starostu na vykonanie záchranných prác – príloha č. 18 v bode VIII.
6. Ukladanie úloh vedúcim iných organizácii na území obce – príloha č. 19 v bode VIII.
7. Príkaz starostu na odvolanie síl a prostriedkov po vykonaní záchranných, lokalizačných
a likvidačných prác - príloha č. 20 v bode VIII.
8. Príkaz starostu na určenie komunikácii na záchranné, lokalizačné a likvidačné práce príloha č. 21 v bode VIII.
9. Príkaz starostu na rozvinutie miesta riadenia – príloha č. 22 v bode VIII.
10. Príkaz starostu na uzatvorenie priestoru mimoriadnej udalosti – príloha č. 23 v bode
VIII.
11. Príkaz starostu na vytvorenie podmienok na prežitie ohrozeného alebo postihnutého
obyvateľstva – Príloha č. 24 v bode VIII.
12. Relácia starostu o mimoriadnej udalosti - príloha č. 25 v bode VIII.
13. Správa o mimoriadnej udalosti – príloha č. 26 v bode VIII.
14. Zápis o mimoriadnej udalosti – príloha č. 27 v bode VIII.

1.
2.
3.
4.
5.

Dokumenty
Povodňový denník - príloha č. 28 v bode VIII.
Zoznam ďalších zložiek zapojených do opatrení na ochranu pred povodňami – príloha
č. 29 v bode VIII.
Zoznam lokalít, kde sú uskladnené jedy a škodliviny, ktoré by mohli byť v dosahu
záplavových vôd – príloha č. 30 v bode VIII.
Počty hospodárskych zvierat, ktoré pred povodňou bude treba evakuovať – príloha č.
31 v bode VIII.
Zoznam hospodárskych budov a iných objektov, ktoré môžu byť postihnuté záplavami
– príloha č. 32 v bode VIII.

Povodňový plán záchranných prác obce Dúbravy

VIII. P r í l o h y
Príloha č. 1

Plán zvolania obecnej povodňovej komisie v Dúbravách
Funkcia
Meno
v povodňovej
a priezvisko titul
komisii

Pracovisko

Číslo telefónu
na pracovisku

Číslo mobilu

E-mail

Adresa bydliska

Elena Grňová

predseda

starostka obce

045/5459 860

0903 493 917 obec@dubravy.sk

Dúbravy č. 364

Jozef Ľupták

1. člen zástupca

manager

0908 573 333

0908 573 333

Dúbravy č. 365

Ing. Michaela
Dianišková

tajomník

ekonóm

045/5459 860

0918 242 157

Dúbravy č. 465

Peter Sebíň

2. člen

technik

0911 853 589

Dúbravy č. 188

Michal Greguss

3. člen

0918 699 341

Dúbravy č. 54

Marián Mravec

4. člen

0911 511 909

Dúbravy č. 381

Mravec a synovia

Sídlo povodňovej komisie obce je v budove obecného úradu č. 196 na čísle tel. 045/5459 860 a to po dobu vyhlásenia stavu pohotovosti a
ohrozenia.
Zvolanie členov povodňovej komisie obce bude vykonané telefonicky.

Povodňový plán záchranných prác obce Dúbravy

Príloha č. 2

Krízový štáb obce Dúbravy
p.č.

1.

2.

3.

4.

5.

Meno a priezvisko

Funkcia

Adresa bydliska

Telefón

Elena Grňová

predseda KŠ

Dúbravy č. 364

0914 113 569

Jozef Ľupták

podpredseda KŠ

Dúbravy č. 365

0908 573 333

Emília Remeselníková

člen

Dúbravy č. 164

0902 303 169

Jozef Smutný

člen

Dúbravy č. 359

0911 976 231

Pavel Remeselník

člen

Dúbravy č. 20

0910 227 496

Povodňový plán záchranných prác obce Dúbravy

Príloha č. 3

Technický štáb obecnej povodňovej komisie v Dúbravách
p.č.

Funkcia - meno a priezvisko

Zamestnávateľ

Adresa bydliska

Telefón

1.

vedúci technického štábu
Jozef Ľupták

Slavia Production
Systems

Dúbravy č. 365

0908 573 333

SZČO

Dúbravy č. 54

0918 699 341

3.

zástupca vedúceho technického
štábu
Michal Greguss
člen
Peter Sebíň

Obec Dúbravy

Dúbravy č. 188

0911 853 589

4.

člen
Pavel Grňo

SZČO

Dúbravy č. 87

0917 432 046

5.

člen
Ondrej Záchenský

Lesy SR Kriváň

Dúbravy č. 49

0903 572 580

2.

Povodňový plán záchranných prác obce Dúbravy

Príloha č. 4

Okresná povodňová komisia v Detve
OKRESNÁ POVODŇOVÁ KOMISIA DETVA
Titul, meno
priezvisko
1.

RNDr. Ivana

funkcia
v komisii

Zamestnávateľ, adresa, funkcia

číslo telefónu
na pracovisko

e-mail
fax ma pracovisko

číslo telefónu
domov

Adresa
Bydliska

predseda

Okresný úrad Detva, J. G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
prednostka úradu

ivana.hukelova@minv.sk

0918 848 836

podpredseda

Okresný úrad Detva, J. G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
vedúci odboru starostlivosti o ŽP

vojtech.jagersky@minv.sk

0915 260 469

tajomník

Okresný úrad Detva, J. G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
odborný radca - štátna vodná správa

0961 635 757
0918 848 836
0961 635 753
0905 272 478
0961 635 754
0905 272 478

andrea.furstova@minv.sk

0915 219 102

Okružná 177/4,
991 02 Dolná Strehová
Vajanského 1370
962 05 Hriňová
Lúčna 1766/34
962 05 Hriňová

tajomník

Okresný úrad Detva, J. G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
odborný radca - štátna vodná správa

člen

Okresný úrad Detva, J. G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
odbor krízového riadenia

HUKEĽOVÁ
2.

RNDr. Vojtech

JÁGERSKÝ
3.

Ing. Andrea

FÜRSTOVÁ
4.

Ing. Iveta

TÓTHOVÁ
5.

Bc. František

JUROVÝCH
6.

plk. Ing. Dušan

7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

0907 654 276

Obrancov mieru 32
962 12 Detva
Vimperská 938/2
962 12 Detva
Tulská 2461/29
960 01 Zvolen

Okresné riaditeľstvo HaZZ vo Zvolene
Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen
riaditeľ
pplk. Ing. Ľuboš
náhradník
Okresné riaditeľstvo HaZZ vo Zvolene
Železničná 11
MICHÁLIK
Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen
963 01 Krupina
vedúci prevádzkovo-technického oddelenia
SNP 201/20
mjr.JUDr. Ján
člen
Obvodné oddelenie Policajného zboru Detva
O908 938 722
985 54 Lovinobaňa
RAČKO
Záhradná č. 15, 962 12 Detva, riaditeľ
Ing. František
člen
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
0903 601 854
Jesenského 49
965 01 Žiar nad Hronom
ŠMIGA
Správa povodia horného Hrona,
Stráž 11, 961 07 Zvolen, zástupca
Ing. Pavel
člen
Lesy SR, š.p., OZ Kriváň
045/524 32 12
pavel.hrin@lesy.sk
Sládkovičova 64
HRIŇ
Kriváň č. 334, 962 04 Kriváň, zástupca
0918 335 535
fax: 045/5243 204
962 01 Zvolenská Slatina
Ervin
člen
Banskobystrická regionálna správa ciest
ervin.freibold@bbrsc.sk
Nám. Mieru 1394/11
FREIBOLD
Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica
0918 543 566
962 12 Detva
vedúci strediska Kriváň
Úrad BBSK, Útvar krízového riadenia
Ing. Miroslav
člen
048/432 5557 miroslav.rubaninsky@bbsk.sk
J. Donča 2004/4
RUBANINSKÝ
Nám. SNP 23, 971 01 Banská Bystrica, odb. referent pre KR
0910 847 021
Fax: 048/432 55 15
960 01 Zvolen
Ing. Stanislav
člen
Okresný úrad Zvolen, Pozemkový a lesný odbor
0902 920 565
Stanislav.Drahon@minv.sk 045/544 38 53
Sielnica č. 46
DRAHOŇ
Študentská 2084/12, 960 01 Zvolen, vedúci odboru
962 31 Sliač
Ing. Peter
člen
Okresný úrad Zvolen, Odbor cestnej dopravy a pozemkových
0961 632 950
peter.pavelka2@minv.sk
Strakonická 2411/1
PAVELKA
komunikácii, Nám. SNP 35/48, 961 08 Zvolen, zástupca
0908 978 870
960 01 Zvolen
MUDr. Viktor
člen
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zvolen
045/555 23 01
zv.ruvz@uvzsr.sk
Jesenského 30
KOSMOVSKÝ
Nádvorná 12, 960 01 Zvolen, vedúci služobného úradu
0905 475 854
960 01 Zvolen
Okresná povodňová komisia má sídlo v budove Okresného úradu Detva, J. G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva Tel.: +421-961-635757

HANCKO

člen

iveta.tothova4@minv.sk
0961 635 758
0905 272 478
045/539 32 90 frantisek.jurovych@ minv.sk
0918 849 363
045/524 4550
dusan.hancko@minv.sk
0905 230 337
fax: 045/524 4559
0961 636 550
045/524 4570
lubos.michalik@minv.sk
0961 636 570
fax: 045/524 4559
0905 559 741
0961 633 910
jan.racko@minv.sk
0907 855 682
fax: 0961 604 019
045/520 4022
františek.smiga@svp.sk
0903 601 854
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Príloha č. 5
Technický štáb okresnej povodňovej komisie Detva

Titul, meno
priezvisko
plk. Ing. Dušan
HANCKO
pplk. Ing. Ľuboš
MICHÁLIK
mjr. Ing. Ján
TUČEK
mjr. Ing. Milan
ROJÍK

funkcia
v komisii
vedúci
technického
štábu
I. zástupcu
vedúceho
tech. štábu
II. zástupca
vedúceho
techn. štábu
člen

Bc. František
JUROVÝCH

člen

mjr. JUDr. Ján
RAČKO

člen

Ing. Martin
ČUCHOR

člen

MUDr. Viktor
KOSMOVSKÝ

člen

TECHNICKÝ ŠTÁB OKRESNEJ POVODŇOVEJ KOMISIE DETVA
Zamestnávateľ, adresa
číslo telefónu
e-mail
Funkcia
na pracovisko
fax ma pracovisko
Okresné riaditeľstvo HaZZ vo Zvolene
045/524 4550
dusan.hancko@minv.sk
Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen
0961 636 550
fax:045/524 4559
riaditeľ
0905 230 337
Okresné riaditeľstvo HaZZ vo Zvolene
045/524 4570
lubos.michalik@minv.sk
Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen
0961 636 570
fax:045/524 4559
vedúci prevádzkovo-technického oddelenia
0905 559 741
Okresné riaditeľstvo HaZZ vo Zvolene
045/545 6353
jan.tucek@minv.sk
Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen
045/541 0190
fax:045/5456 343
veliteľ HS Detva
0907 711 358
Okresné riaditeľstvo HaZZ vo Zvolene
045/524 4572
milan.rojik@minv.sk
Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen
0961 636 572
fax:045/524 4559
vedúci technik špecialista
045/536 0197
Okresný úrad Detva
045/539 3290 frantisek.jurovych@minv.sk
J. G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
0918 849 363
odbor krízového riadenia
Obvodné oddelenie Policajného zboru Detva
0961 633 910
peter.mlynarik@minv.sk
Záhradná č. 15, 962 12 Detva
0907 855 682
fax:0961 604 019
riaditeľ
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
045/520 4022
martin.cuchor@svp.sk
Správa povodia horného Hrona
0910 890 613
Stráž 11, 961 07 Zvolen
Regionálny úrad verejného
045/555 2301
zv.ruvz@uvzsr.sk
zdravotníctva Zvolen
0905 475 854
Nádvorná 12, 960 01 Zvolen
vedúci služobného úradu

číslo telefónu
domov

Adresa
bydliska
Tulská 2461/29
960 01 Zvolen

045/5512605

Železničná 11
963 01 Krupina
M.R. Štefánika 898/4
962 12 Detva
Kriváň 170
962 04 Kriváň
Vimperská 938/2
962 12 Detva

0908 938 722

SNP 201/20
985 54 Lovinobaňa
Ľ. Medveckého 1392/2
960 01 Zvolen
Jesenského 30
960 01 Zvolen
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Príloha č. 6
Okresný úrad Detva, J. G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
Funkcia
prednostka
vedúci odboru KR
vedúci odboru
životného prostredia
vedúca katastrálneho
odboru
vedúca technického
oddelenia KO
vedúca právneho
oddelenia KO

Meno a priezvisko
RNDr. Ivana
HUKEĽOVÁ
Ing. Marián
ROSIAR
RNDr. Vojtech
JÁGERSKÝ
Ing. Anna
GALLOVÁ
Ing. Mária
PAUČOVÁ
Mgr. Inna
SOLANIČOVÁ

Adresa bydliska
Okružná 177/4
991 02 Dolná Strehová
Námestie mieru 5
962 12 Detva
Vajanského 1370/4
962 05 Hriňová
Rúbanisko II. 423/58
984 41 Lučenec
Lúčna 1970/50
962 05 Hriňová
M. R. Štefánika 16
962 12 Detva

Telefón
Pracovisko
domov
0961 635 757
0918 848 836

prednosta.dt@minv.sk

045/532 1143

0905 272 468

marian.rosiar@minv.sk

0961 635 753
0905 272 478

0915 260 469

vojtech.jagersky@minv.sk

045/2819 740

0908 890 968

skdtrsk@skgeodesy.sk

045/2819 742
045/2819 743

E-mail adresa

maria.paucova@skgeodesy.sk
inna.solanicova@skgeodesy.sk
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Príloha č. 7
Krízový štáb okresného úradu Detva
Funkcia v KŠ
predseda
podpredseda
tajomník
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

Meno a priezvisko
RNDr. Ivana
HUKEĽOVÁ
Ing. Marián
ROSIAR
Bc. František
JUROVÝCH
Mária
NÔTOVÁ
RNDr. Vojtech
JÁGERSKÝ
Ing. Anna
GALLOVÁ
mjr. JUDr. Ján
RAČKO
plk. Ing. Dušan
HANCKO
Ervin
FREIBOLD
Ing. František
ŠMIGA
MUDr. Ľubica
HENCZEOVÁ, MPH

Funkcia
prednostka
vedúci odboru KR
zamestnanec odboru KR

Adresa bydliska
Okružná 177/4
991 02 Dolná Strehová
Námestie mieru 5
962 12 Detva
Vimperská 936/2
962 12 Detva

Telefón
pracovisko
domov
0961 635 757
0918 848 836

prednosta.dt@minv.sk

045/532 1143

0905 272 468

marian.rosiar@minv.sk

045/539 3290

0918 849 363

frantisek.jurovych@minv.sk

0961 635 750

0904 162 018

maria.notova@minv.sk

E-mail adresa

zamestnanec
organizačného odboru

962 04 Kriváň č. 327

vedúci odboru životného
prostredia

Vajanského 1370/4
962 05 Hriňová

0961 635 753

vedúca katastrálneho
odboru

Rúbanisko II. 423/58
984 41 Lučenec
SNP 201/20
985 54 Lovinobaňa
Športová 726/9
962 23 Očová
Námestie mieru 1394/11
962 12 Detva
Jesenského 49
965 01 Žiar nad Hronom
Martina Benku 1726/2
962 12 Detva

047/2819 740

0908 890 968

0961 633 910

0907 855 682

0905 230 337
045/533 5860
0918 543 566

0905 230 337

dusan.hancko@minv.sk

0918 543 566

ervin.freibold@bbrsc.sk

045/520 4022
0903 601 854
045/541 0505

0903 601 854

frantisek.smiga@svp.sk

0905 245 114

plk@liecebna.sk

riaditeľ obvodného
oddelenia PZ v Detve
riaditeľ OR HaZZ Zvolen
vedúci strediska
BB-RSC Kriváň
SVP š. p. OZ BB,
Správa hor. Hrona Zvolen
riaditeľka polikliniky
LDCH v Detve

vojtech.jagersky@minv.sk
skdtrsk@skgeodesy.sk
jan.racko@minv.sk
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Príloha č. 8
Okresné riaditeľstvo HaZZ

riaditeľ
OR HaZZ

plk. Ing. Dušan

Športová 726/9

Telefón
pracovisko
045/5335 860

HANCKO

962 23 Očová

0905 230 337

veliteľ
HS Detva

mjr. Ing. Ján

M. R. Štefánika 898/4

TUČEK

962 12 Detva

Funkcia, organizácia

HS Detva
ohlasovňa požiarov

Meno a priezvisko

Adresa bydliska

Námestie mieru 1394/11
962 12 Detva

domov
0905 230 337

E-mail adresa
dusan.hancko@minv.sk

0907 711 358

0907 711 358

jan.tucek@minv.sk

045/5456 353

045/5456 353

hs.dt@minv.sk

Povodňový plán záchranných prác obce Dúbravy

Príloha č. 9

ZOZNAM OBYVATEĽOV
ktorých bude treba evakuovať v prípade povodne
P.č.

Adresa

Meno a priezvisko

1. Dúbravy – Iviny č. 293

Ondrej Babic +1

2. Dúbravy - Iviny č. 291

Ondrej Baláž +3

3. Dúbravy - Iviny č.288

Ing. Matunák +1

4. Dúbravy - Iviny č. 309

Jozef Poništ

5. Dúbravy - Iviny č. 255

Mária Kuzmová +1

6. Dúbravy - Hradná č. 204

Ľubomír Holík +4

7. Dúbravy č. 503

Vladimír Ivan +1

8. Dúbravy č. 28

Jozef Chudý +4

9. Dúbravy č. 27

Štefan Smutný +3

10. Dúbravy č. 26

Ján Ľalík +2

11. Dúbravy č. 25

Emília Beňová +2

12. Dúbravy č. 24

Elena Brijaková +3

13. Dúbravy č. 23

Ján Uhliar +1

14. Dúbravy č. 29

Ján Smutný + 2

15. Dúbravy č. 30

Ján Chudý +3

16. Dúbravy č. 59

Stanislav Šmál +2

Poznámka

Povodňový plán záchranných prác obce Dúbravy

Príloha č. 10

ZOZNAM OBYTNÝCH BUDOV
ktoré môžu byť postihnuté záplavami
P.č.

Adresa

Majiteľ (Užívateľ)

1

Dúbravy - Iviny č. 293

Ondrej Babic

2

Dúbravy - Iviny č. 292

Ľubica Koreňová

3

Dúbravy - Iviny č. 291

Ondrej Baláž

4

Dúbravy - Iviny č. 299

Dana Horanská

5

Dúbravy - Iviny č. 288

Ing. Vladimír Matunák

6

Dúbravy - Iviny č. 309

Jozef Poništ

7

Dúbravy - Iviny č. 255

Mária Kuzmová

8

Dúbravy - Hradná č. 204

Ľubomír Holík

9

Dúbravy č. 503

Vladimír Ivan

10

Dúbravy č. 28

Jozef Chudý

11

Dúbravy č. 27

Ján Smutný

12

Dúbravy č. 26

Ján Ľalík

13

Dúbravy č. 25

Emília Beňová

14

Dúbravy č. 24

Anna Marcineková

15

Dúbravy č. 23

Ján Uhliar

16

Dúbravy č. 29

Ján Smutný

17

Dúbravy č. 30

Ján Chudý

18

Dúbravy č. 59

Stanislav Šmál

19

Dúbravy č. 104

Remeselníková Emília

20

Dúbravy č. 149

Remeselník Ondrej

Povodňový plán záchranných prác obce Dúbravy

Príloha č. 11

ZOZNAM BUDOV OBČIANSKEHO VYBAVENIA
ktoré môžu byť postihnuté záplavami

P.č.

Adresa

Majiteľ (Užívateľ)

1

Obecný úrad Dúbravy, č. 196

Obec Dúbravy

2

MŠ Dúbravy, č.114

Obec Dúbravy

Povodňový plán záchranných prác obce Dúbravy

Príloha č. 12

Zoznam dopravných prostriedkov a špeciálnych mechanizmov určených na výkon záchranných prác
Druh dopravného
prostriedku, špeciálneho
mechanizmu

Organizácia

Číslo telefónu
na
za dodanie prostriedku pracovisku
Osoba zodpovedná

Číslo mobilu

Traktor

PD Očová

Ing. Juraj Chabada

0905 213 457

Traktor

PD Očová

Ing. Juraj Chabada

0905 213 457

Ján Púpala

0905 467 379

Traktor + navijak
Traktor

Obec Dúbravy

Jaroslav Grňa

0903 625 752

Čelný nakladač JCB

Obec Dúbravy

Jaroslav Grňa

0903 625 752

John Deer

PD Očová

Ing. Juraj Chabada

0905 213 457

UDS

PD Očová

Ing. Juraj Chabada

0905 213 457

Miestny rozhlas

Obec Dúbravy

Bc. Katarína Janoková

0911 300 904

Motorová striekačka
prenosná

Obec Dúbravy

Peter Sebíň

0911 853 589

Kalové čerpadlo

Obec Dúbravy

Peter Sebíň

0911 853 589

Záchranné laná

Obec Dúbravy

Peter Sebíň

0911 853 589

Hadica „B“

Obec Dúbravy

Peter Sebíň

0911 853 589

Hadica „C“

Obec Dúbravy

Peter Sebíň

0911 853 589

Motorová píla

Obec Dúbravy

Peter Sebíň

0911 853 589

Číslo
telefónu
domov

Fax

E-mail

Príloha č. 13

Zoznam vybavenia Obecného hasičského zboru
Druh materiálu

MJ

Cisternová automobilová striekačka
Motorová striekačka prenosná, prívesná
Elektrocentrála
Plávajúce čerpadlo
Ponorné čerpadlo
Kalové čerpadlo
Záchranný čln
Závesný lodný motor
Podvozok
Rybárske čižmy
Gumové čižmy
Zásahový oblek
Pracovný odev UBO II
Záchranné vesty
Trhacie háky
Hadice „B“
Hadice „C“
Záchranné laná
Sekeromotyka
Krompáč s násadou
Lopata s násadou
Rukavice jednorázové latexové
Pracovné rukavice SWIFT
Respirátor jednorázový
Ručné svietidlo LED
Nôž Martinez Albainox

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
pár
pár
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

Počet
1
1
1
1

2
2
2
5

4
4
1
1
2
10
1
20
1
3
6
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Príloha č. 14
Vzor – Vyhlásenie stupňa PA

OBEC Dúbravy
Povodňová komisia
Sídlom Dúbravy č. 196,
tel.: 045/5459860, e-mail: obec@dubravy.sk

Č. j.:...................

Vec: Vyhlásenie stupňa PA

Starosta obce Dúbravy podľa § 11 ods. 5 Zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred
povodňami vyhlasujem III. stupeň povodňovej aktivity na povodňovom úseku toku Hradná,
Mačinová v úseku Iviny a Dúbravy v okrese Detva, od 16,00 hod. hodiny dňa 04.07.2012

V Dúbravách, dňa ................................

...........................................................
Podpis starostu obce a pečiatka obce

Povodňový plán záchranných prác obce Dúbravy

Príloha č. 15
Vzor – Odvolanie stupňa PA

OBEC Dúbravy
Povodňová komisia

Č. j.: ........................

VEC : Odvolanie stupňa PA
Vedúci povodňový technik SVP, š.p. OZ Banská Bystrica, závod PsH Zvolen, podľa § 18 ods.
1 Zákona NR SR č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami navrhuje odvolať .......... stupeň
povodňovej aktivity ......................... na ............... povodňovom úseku toku .............................,
v úseku .............................. - ............................, v okrese ......................, od .......... hodiny dňa
......................... .
V Dúbravách, dňa ..........................
......................................................
vedúci povodňový technik
SVP, š.p. závod PsH Zvolen

Obec Dúbravy na návrh vedúceho povodňového technika SVP, š.p., závod PsH Zvolen podľa
§ 6 ods. 8 Zákona NR SR č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami odvolávam ......... stupeň
povodňovej aktivity ......................... na ............... povodňovom úseku toku .............................,
v úseku .............................. - ............................, v okrese ......................, od .......... hodiny dňa
......................... .

V Dúbravách, dňa ..........................
............................................................
Podpis starostu obce a pečiatka obce
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Príloha č. 16
Vzor – Príkaz starostu obce o vyhlásení mimoriadnej situácie
Obecný úrad v Dúbravách
P r í k a z starostu obce č: ............
o vyhlásení mimoriadnej situácie
(Príklad textu)
Vzhľadom na pretrvávajúce dažde a následné topenie snehu po snehovej kalamite sa zvýšili
hladiny vodných tokov, následkom čoho sú zaliate pivnice rodinných domov,
poľnohospodárska pôda a verejné komunikácie, čím vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života,
zdravia osôb a veľké škody na majetku.
Na základe uvedených skutočností, v zmysle § 15 odst.1, písm. j zákona Národnej rady
Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov a odporúčania štábu CO a krízového štábu obce ............................
A. V y h l a s u j e m
dňa ..................... o ......... hod. mimoriadnu situáciu na území obce ............................
B. Prikazujem
1. Zabezpečiť vyhlásenie mimoriadnej situácie v hromadných a v miestnych oznamovacích
prostriedkoch.
Termín splnenia: .........................
Zodpovedá: ………....………….
2. Úloha – text úlohy…………………………………………………………..……...
Termín splnenia: .....................
Zodpovedá: ………………….
3. Povinnosti a úlohy vyplývajúce z tohto príkazu premietnuť do riadiacich aktov štatutárnych
zástupcov dotknutých orgánov a organizácií.
Termín splnenia: ihneď
Zodpovedá: štatutárni zástupcovia dotknutých
orgánov a organizácií
C. Záverečné ustanovenia
1. Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa .....................
2. Kontrolou plnenia a zabezpečením doručenia príkazu dotknutým orgánom a organizáciám
poverujem zástupcu štábu civilnej ochrany obce ............................
3. Príkaz je vyhotovený v ….. rovnopisoch a ….. fotokópiách. Rovnopisy príkazu sú uložené
na sekretariáte starostu obecného úradu a fotokópie budú neodkladne doručené kuriérnou
poštou štatutárnym zástupcom dotknutých orgánov a organizácií.
V ............................ dňa .....................
okrúhla
pečiatka obecného úradu
…………………………
starosta obce
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Príloha č. 17
Vzor – Príkaz starostu obce o odvolaní mimoriadnej situácie
Obecný úrad v ................................
_______________________________________________________
Príkaz
starostu obce č: ...........
o odvolaní mimoriadnej situácie
Po splnení úloh záchranných, lokalizačných a likvidačných prác, vzhľadom na to, že už
nehrozí ďalšie nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia osôb a majetku, v zmysle § 15 odst.1,
písm. j zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov a odporúčania štábu CO a krízového štábu
obce............................
A. O d v o l á v a m
dňa ..................... o ......... hod. mimoriadnu situáciu na území obce ............................
Ďalšia činnosť na území obce ............................ bude vykonávaná podľa ďalších riadiacich
aktov starostu obecného úradu a štatutárnych zástupcov dotknutých orgánov a organizácií.
B. P r i k a z u j e m
1. Zabezpečiť odvolanie mimoriadnej situácie v hromadných a v miestnych oznamovacích
prostriedkoch.
Termín splnenia: .....................
Zodpovedá: ...................................
2. Úloha – text úlohy............................................................................................
Termín splnenia: .....................
Zodpovedá: ...................................
3. Povinnosti a úlohy vyplývajúce z tohto príkazu premietnuť do riadiacich aktov štatutárnych
zástupcov dotknutých orgánov a organizácií.
Termín splnenia: ihneď
Zodpovedá: štatutárni zástupcovia dotknutých
orgánov a organizácií
C. Z á v e r e č n é u s t a n o v e n i a
1. Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa .....................
2. Kontrolou plnenia a zabezpečením doručenia príkazu dotknutým orgánom a organizáciám
poverujem zástupcu štábu civilnej ochrany obce ............................
3. Príkaz je vyhotovený v ….. rovnopisoch a ….. fotokópiách. Rovnopisy príkazu sú uložené
na sekretariáte starostu obecného úradu a fotokópie budú neodkladne doručené kuriérnou
poštou štatutárnym zástupcom dotknutých orgánov a organizácií.
V ............................ dňa .....................
okrúhla
pečiatka obecného úradu

……………………………………
starosta obce
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Príloha č. 18
Vzor
Obecný úrad v ................................
___________________________________________________________________________

PRÍKAZ
starostu obce č: ..............
na vykonanie záchranných prác
Dňa ..................... o ......... hod. došlo na území obce .................................. k mimoriadnej
udalosti zapríčinenej ......... (živelnou pohromou, haváriou, katastrofou ...atď.). V dôsledku toho
bolo usmrtených ..... osôb, zranených ..... osôb a ďalších ..... osôb je ohrozených. Bolo narušené
......... (spojenie, zásobovanie, dodávky základných druhov energií atď.). Materiálne straty
predstavujú podľa súčasných poznatkov výšku ..... Eur. Krízový štáb obce a ostatní štatutárni
zástupcovia dotknutých orgánov a organizácií vykonali nasledovné opatrenia
.................................................................…...
Z doterajšieho priebehu mimoriadnej udalosti sa dá predpokladať, že následky mimoriadnej
udalosti budú pôsobiť približne do ..................... Mimoriadna udalosť svojím charakterom
presahuje možnosti síl a prostriedkov postihnutých orgánov a organizácií.
Vzhľadom na doterajší priebeh mimoriadnej udalosti, na základe zákona Národnej rady
Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov, vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 523/2006 Z. z.
o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej
ochrany, odporučenia krízového štábu obce ..................................
A. Z r i a ď u j e m
1. Hlavné miesto riadenia záchranných prác v ................................
2. Záložné miesto riadenia záchranných prác v ..................................
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: .................................
B. U r č u j e m
1. Za zodpovedného riadením záchranných práv v obci .......................... z miesta riadenia
............................., jeho zástupcom je .................................
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: .................................
2. Na zabezpečenie záchranných prác nasledovné komunikácie:
a) cestu ............... triedy číslo .............. z obce ................ smerom .................... do ..............
v dobe od ............ do ................ pre presun evakuantov,
b) cestu ............... triedy číslo .............. z ................ smerom .................... do ..............
s celodennou priechodnosťou pre presun síl a prostriedkov s obmedzením rýchlosti v úseku
............ na ................ km/hod.,
c) cestu ................ triedy číslo ............. z .................. smerom ............... do ............. rána v dobe
od .............. do ................ a večer v dobe od ............ do .............. na zabezpečenie zásobovania
obyvateľstva,
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d) cestu ................ triedy číslo ............. z ............... smerom ............... do ....................
s obchádzkou smerom ......................... s celodennou priechodnosťou pre tranzitnú dopravu cez
obec .............................
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: .................................
C. U k l a d á m
1. Pri záchranných prácach: Uzatvoriť postihnuté územie s hranicou tvorenou
......................................................................................... (objektami, terénnymi bodmi, ... atď.)
- ( z prílohy číslo 4 bod 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 523/2006
Z. z. vybrať tie charakteristiky činností, ktoré sú aktuálne pre konkrétnu mimoriadnu udalosť).
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: .................................
2. Pri záchranných prácach: Pozorovať postihnuté územie s dôrazom na objekty
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
( z prílohy číslo 4 bod 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 201/2002 Z.
z. vybrať tie charakteristiky činností, ktoré sú aktuálne pre konkrétnu mimoriadnu udalosť).
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: .................................
3. Pri materiálnom, technickom a finančnom zabezpečení záchranných prác využiť vlastné
miestne zdroje a zásoby v súčinnosti s inými orgánmi a organizáciami
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(v súlade s § 21 a § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (vecné plnenie)).
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: .................................
D. P r i k a z u j e m
1. Vyrozumieť o mimoriadnej situácii obyvateľstvo územia obce ........................................
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: .................................
2. Na postihnutom území zabrániť panike, organizovať vyhľadávanie, vyslobodzovanie
a zabezpečovanie postihnutých osôb (hospodárskych zvierat, majetku, ..... atď.).
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: .................................
3. Vykonať (ukrytie obyvateľstva, hygienickú očistu osôb, dezinfekciu, dezinfekciu obytných
budov, spoločne užívaných zariadení ......................, dekontamináciu odevov, používaného
materiálu ......................, kontrolu nezávadnosti ......................., veterinárne a epidemiologické
opatrenia, .... atď.).
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: .................................
4. Odsunúť- evakuovať (ohrozované, .... atď.) obyvateľstvo v rámci obce ..............., z časti obce
................... do časti obce ................... po trase ......................
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: .................................
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5. Zabezpečiť (bezpečnosť osôb a ich majetok proti vykrádaniu, obnovu telefonického spojenia
medzi časťami obce ....................., náhradný spôsob dopravy medzi časťami obce .................,
duchovnú pomoc, pravidelnú lekársku starostlivosť, .......... atď.).
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: .................................
6. Presun síl a prostriedkov (príklad textu) z .................. začať do ........... hod. dňa ...................
Príkaz pre presun určím sám. Prisunuté sily a prostriedky odstavovať na verejnej komunikácii
z časti obce .................... do časti obce ................... odkiaľ budem zabezpečovať pridelenie síl
a prostriedkov do priestoru ......................... záchranných prác.
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: .................................
7. Zabezpečiť finančné prostriedky pre záchranné práce v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky číslo 557/2020 Z. z. o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva
z prostriedkov štátneho rozpočtu.
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: .................................
8. Vykonať opatrenia spojené so zabezpečením:
a) zásobovania pitnou vodou, základnými druhmi potravín , pohonných hmôt, náhradných
dielov, ostatného materiálu, ..... atď.,
b) stravovania nasadených síl a prostriedkov a postihnutého obyvateľstva, odpočinku
nasadených síl a prostriedkov s využitím ubytovacích kapacít .....,
c) prísunu materiálu a techniky, v prípade jeho nedostatku alebo potreby z vlastných i
miestnych zdrojov, cestou okresného úradu,
d) dodávky elektrickej energie potrebnej na osvetlenie a činnosť pracovísk, pohon
agregátov (dodávku plynu, technickej vody a pod.),
e) dôsledné sledovanie
správnosti a evidovania údajov, ktoré sa stanú predmetom
hodnotenia škôd a výdavkov po mimoriadnej situácii, ..... atď.
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: .................................
9. Splnenie úloh pre zabezpečenie obyvateľstva vykonať silami a prostriedkami :
a) obce ......................................................,
b) orgánov a organizácií ............................................................................................,
c) Policajného zboru Slovenskej republiky v súčinnosti s poriadkovými jednotkami
civilnej ochrany obyvateľstva pre potrebu obce .................................. a orgánov
a organizácií .................................. (poriadkové a bezpečnostné zabezpečenie),
d) personálu záchrannej a dopravnej zdravotníckej služby v súčinnosti so zdravotníckymi
jednotkami civilnej ochrany obyvateľstva pre potrebu obce, orgánov a organizácií
.................................., stanicou civilnej ochrany obyvateľstva na dekontamináciu odevov
obce, orgánov a organizácií .................................., stanicou civilnej ochrany obyvateľstva
na vykonávanie hygienickej očisty obce, orgánov a organizácií .................................. a
ostatnými silami a prostriedkami (lekárska pomoc, odsun ranených, zdravotnícke a
epidemiologické opatrenia),
e) časti pridelených síl a prostriedkov útvarov ozbrojených síl Slovenskej republiky
dislokovaných na území obce (napr. príprava stravy ..... atď.),
f) síl a prostriedkov ostatných štátnych orgánov a organizácií ...................................
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: .................................
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10. Reguláciu a obnovu dopravy v priestore mimoriadnej udalosti vykonať silami a
prostriedkami :
a) Policajného zboru Slovenskej republiky okresu, poriadkovým jednotkami civilnej
ochrany obyvateľstva pre potrebu obce určených príkazom starostu obecného úradu v
..................................,
b) Slovenskej správy ciest .................................. atď.
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: .................................
11. Spojenie s hlavným miestom riadenia záchranných prác zabezpečiť štátnymi telefónnymi
linkami, mobilnými telefónmi:
Telefón: .........................................
Fax: ......................................
Mobilný telefón: .....................................
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: .................................
12. Spojenie so záložným miestom riadenia záchranných prác zabezpečiť štátnymi telefónnymi
linkami, mobilnými telefónmi:
Telefón: .........................................
Fax: ......................................
Mobilný telefón: .....................................
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: .................................
13. Spojenie s okresným úradom zabezpečiť linkovými a mobilnými telefónmi cestou stálej
služby odboru krízového riadenia Okresného úradu Detva
Telefón: 045/5321 143 , 045/5393 290
Mobilný telefón: 0905 272 468, 0918 849 363
alebo priamo na sekretariát prednostu okresného úradu - telefón: 0961 635 760
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: .................................
14. Krízovému štábu obce .................................. - zisťovať reálnosť prijímaných opatrení
obhliadkou terénu, zisťovať koordinovanosť, súčinnosť a dodržiavanie bezpečnostných
opatrení síl a prostriedkov pri záchranných prácach, ..... atď. Zistené skutočnosti s návrhom na
riešenie nedostatkov, problémov a prípadné požiadavky na nasadenie ďalších síl a prostriedkov
hlásiť telefonicky starostovi obce.
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: .................................
15. Príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky - Časťou síl a prostriedkov do .....
hod. ...... dňa zabrániť vstupu nepovolaných osôb do priestoru ..... kde sú vykonávané
záchranné, práce. Časťou síl a prostriedkov do ..... hod. uzatvoriť vjazdy a výjazdy v časti obce
....., uzatvoriť úsek cesty ..... a presmerovať dopravu smerom na ..... Zabrániť trestnej činnosti
v časti obce ..... Riadiť dopravu pri evakuácii z časti obce ..... do časti obce ..... Podieľať sa
identifikácii usmrtených osôb, ..... atď.
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: .................................
16. Personálu Záchrannej a dopravnej zdravotníckej služby - v súčinnosti s obecným HaZZ a
................................ (Policajným zborom Slovenskej republiky, ostatnými silami
a prostriedkami ......) poskytovať lekársku pomoc a vykonávať odvoz ranených osôb z časti
obce ..... do Nemocnice s poliklinikou ...... alebo rozvinutého oddielu lekárskej pomoci č. .....
v priestore ......
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: .................................
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17. Železničnej polícii Slovenskej republiky v súčinnosti s ............... ( Policajným zborom
Slovenskej republiky, krízovým štábom, ..... atď.) zabezpečiť v dobe od ..... do ..... bezpečnosť,
poriadok a organizovanosť v železničnej preprave ..... (evakuantov, mimoriadneho vlaku, .....)
v nakladacej stanici .....
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: .................................
18. Jednotkám civilnej ochrany obyvateľstva pre potrebu obce
a) prieskumným jednotkám v dobe od ..... do ...... zistiť čas vzniku, druh a rozsah
mimoriadnej udalosti, úroveň kontaminácie vzduchu, terénu, vody, komunikácií a budov
nebezpečnými látkami, prízemnú meteorologickú situáciu, stav pozemných komunikácií a
ich použiteľnosť na presuny. Určiť miesta na sústredenie väčšieho počtu postihnutých
osôb, charakter a rozsah požiarov, rozrušenia budov, rozvodných sietí a cestných stavieb.
Vyznačiť hranice oblasti ohrozenia,
b) vyslobodzovacím jednotkám v súčinnosti s ostatnými silami a prostriedkami
vyhľadávať zavalené osoby, vyslobodzovať ich ....., technikou a strojmi spevniť časti
budov, spriechodniť prejazdy ..... atď.,
c) záchranným jednotkám zabezpečovať záchranné práce v objektoch .....,
d) jednotkám na dekontamináciu terénu v dobe od ..... do ..... vykonať špeciálnu očistu .....,
dezaktiváciu ..... atď. v priestore ..... atď.,
e) zdravotníckym jednotkám vyhľadávať zasiahnuté osoby ..... poskytovať im
predlekársku pomoc, sústreďovať ich v ..... a v súčinnosti s jednotkami rýchlej
zdravotníckej pomoci zabezpečovať odsun do .....,
f) poriadkovým jednotkám v súčinnosti s Policajným zborom SR riadiť dopravu v .....,
zabraňovať vstupu do ..... a odchodu z ....., hliadkovať a strážiť v ....., vykonávať
identifikáciu ..... atď.,
g) zásobovacím jednotkám v ..... pripravovať a v vydávať stravu nasadeným silám
a prostriedkom, v súčinnosti s humanitnou organizáciou ..... zabezpečovať minimálne
zásobovanie pre postihnuté obyvateľstvo. Vykonávať zásobovanie síl a prostriedkov
pohonnými hmotami, náhradnými dielcami a ostatným materiálom,
h) jednotkám pre obsluhu a činnosť zariadení civilnej ochrany obyvateľstva. Miesto na
vykonávanie hygienickej očisty, dezaktivácie a špeciálnej očisty rozvinúť dňa
....................... do ..... hod. v priestore ............. s úlohou........... Stanicu civilnej ochrany
obyvateľstva na dekontamináciu odevov rozvinúť dňa ....................... do ..... hod. v
priestore ............. s úlohou........... Stanicu civilnej ochrany obyvateľstva na
dekontamináciu dopravných prostriedkov rozvinúť dňa ....................... do ..... hod. v
priestore ............. s úlohou........... Stanicu civilnej ochrany obyvateľstva na vykonávanie
hygienickej očisty rozvinúť dňa ....................... do ..... hod. v priestore ............. s
úlohou...........
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: .................................
19. Ostatným silám a prostriedkom vyčlenených pre záchranné práce ........................ (napr.
verejnoprávnym inštitúciám, odborným skupinám v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky, technickým, poruchovým a obnovovacím jednotkám objektov ..... atď.),
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: .................................
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20. Každú zmenu miesta riadenia a meno zodpovedného funkcionára záchranných prác
oznámiť (ako, kde) .............................
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: .................................
21. Správy a hlásenia predkladať cestou stálej služby odboru krízového riadenia obyvateľstva
okresného úradu takto:
a) správy o stave a priebehu záchranných prác k 06.00 hod. do 06.30 hod. a k 18.00 hod.
do 18.30 hod.,
b) po nasadení na záchranné práce (písomne - faxom),
c) ukončenie presunu a pripravenosť síl a prostriedkov na plnenie záchranných prác
(telefonicky),
d) začiatok a ukončenie čiastkových úloh záchranných prác (telefonicky),
e) okolnosti, ktoré narušujú priebeh záchranných prác a požiadavky (telefonicky),
f) mimoriadne hlásenia o zmenách vo vývoji mimoriadnej situácie (telefonicky),
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: .................................
E. Z a k a z u j e m
Rozvoz, predaj a požívanie alkoholických nápojov a iných omamných prostriedkov počas
trvania mimoriadnej udalosti v priestoroch záchranných prác.
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: .................................

F. Z á v e r e č n é u s t a n o v e n i a
1. Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa .....................
2. Kontrolou plnenia a zabezpečením doručenia príkazu dotknutým orgánom a organizáciám
poverujem zástupcu štábu civilnej ochrany obce ...........................
3. Príkaz je vyhotovený v .......... rovnopisoch a ......... fotokópiách. Rovnopisy príkazu sú
uložené na sekretariáte starostu obecného úradu a fotokópie budú neodkladne doručené
kuriérnou poštou štatutárnym zástupcom dotknutých orgánov a organizácií.

V ............................ dňa .....................

okrúhla
pečiatka obecného úradu

……………………………
starostka obce
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Príloha č. 19
Vzor
ukladania úloh vedúcim (veliteľom) iných organizácií (štátnych orgánov, Armády
Slovenskej republiky) na území obce
Obecný úrad v ................................
__________________________________________________
(Adresa)
Naše číslo

Vybavuje/linka

Vážený pán .......................,
(Príklad textu)
Dňa ..................... o ......... hod. došlo na území obce .................................. k mimoriadnej
udalosti zapríčinenej ......... (živelnou pohromou, haváriou, katastrofou ...atď.). V dôsledku toho
bolo usmrtených ..... osôb, zranených ..... osôb a ďalších ..... osôb je ohrozených. Bolo narušené
......... (spojenie, zásobovanie, dodávky základných druhov energií atď.). Materiálne straty
predstavujú podľa súčasných poznatkov výšku ..... Sk. Štáb civilnej ochrany obce a ostatní
štatutárni zástupcovia dotknutých orgánov a organizácií vykonali nasledovné opatrenia
.................................................................…...
Z doterajšieho priebehu mimoriadnej udalosti sa dá predpokladať, že následky
mimoriadnej udalosti budú pôsobiť približne do ..................... Mimoriadna udalosť
svojím charakterom presahuje možnosti síl a prostriedkov postihnutých orgánov a
organizácií. Hrozí nebezpečenstvo z oneskorenia.
Vzhľadom na doterajší priebeh mimoriadnej udalosti a v zmysle zákona Národnej rady
Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov, vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 201/2002 Z.z. o
organizovaní jednotiek CO a zabezpečovaní záchranných, lokalizačných a likvidačných
prác a odporučenia štábu civilnej ochrany obce .................................. Vám pri likvidácii
následkov mimoriadnej udalosti.
A. U k l a d á m
poskytnúť pomoc silami a prostriedkami vašej organizácie (ozbrojených síl Slovenskej
republiky ..... atď.) a zabezpečiť splnenie nasledujúcich úloh : .................. do: ....... hod. dňa:
.....................
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B. P r i k a z u j e m
pred plnením úloh zabezpečiť nadviazanie súčinnosti s vedúcim štábu civilnej ochrany obce
..........................
O priebehu plnenia úloh ma informujte cestou hlavného miesta riadenia záchranných,
lokalizačných a likvidačných prác.
Kontaktné čísla na hlavné miesto riadenia záchranných, lokalizačných a likvidačných prác.
Telefón: ........................................................ Fax: ........................................................ Mobilný
telefón: ..........................................

V ............................ dňa .....................

okrúhla
pečiatka obecného úradu

……………………………………
Starosta obce
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Príloha č. 20
Vzor
Obecný úrad v ................................
Príkaz
starostu obce č: ........
na odvolanie síl a prostriedkov po vykonaní záchranných prác
V priebehu dňa ..................... sa podarilo silám a prostriedkom nasadeným na území obce
.................................. úspešne
likvidovať následky mimoriadnej udalosti zapríčinenej
.................................... (živelnou pohromou, haváriou, katastrofou ...... atď.) a spojenou s
(únikom ....., zničením ....., zaplavením ..... a pod.). Bolo obnovené (spojenie, zásobovanie ,
dodávky základnými druhmi energií ..... a pod.).
Vzhľadom na doterajší priebeh mimoriadnej udalosti, na základe zákona Národnej rady
Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov, vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 201/2002 Z.z. o
zabezpečovaní organizovania jednotiek CO a zabezpečovaní záchranných, lokalizačných a
likvidačných prác, odporučenia štábu CO a krízového štábu obce ..................................
A. U k o n č u j e m
dňa ..................... o ......... hod. záchranné, likvidačné a lokalizačné práce na území obce
............................
B. O d v o l á v a m
nasadené sily a prostriedky po vykonaní záchranných, lokalizačných likvidačných prác
C. U r č u j e m
1. Pre presun do miest dislokácie tieto trasy:
č. 1 - smer ..............................
č. 2 - smer ..............................atď.
Termín splnenia úlohy: .....................
Zodpovedá: ………………….
2. Východzie miesto na presun ..... (križovatka, topografický bod ..... uvedenú na trase) ..... na
smere č. 1. Východzím miestom prejsť v čase stanovenom (vždy prvý čas) pre presun
príslušných síl a prostriedkov.
Termín splnenia úlohy: .....................
Zodpovedá: ………………….
Na základe súčasného stavu záchranných, lokalizačných a likvidačných prác
D. P r i k a z u j e m
1. Pred ukončením prác do začatia presunu:
Pre sily a prostriedky
a) Rozvinúť stanicu civilnej ochrany na dekontamináciu dopravných prostriedkov v
priestore ...................,
b) Rozvinúť stanicu civilnej ochrany obyvateľstva na dekontamináciu
odevov v priestore ...................,
c) Rozvinúť stanicu civilnej ochrany na vykonávanie hygienickej očisty v priestore
...................,
Termín splnenia úlohy: .....................
Zodpovedá: ………………….
2. Počas prípravy na presun vykonať
a) dekontamináciu techniky, materiálu a odevov a hygienickú očistu osôb,
b) prípravu a výdaj 1 dávky teplej a 1 dávky studenej stravy,
c) zásobenie pitnou vodou (minerálkou) v množstve 1,5 l. na osobu,
d) kontrolu, ošetrenie a doplnenie techniky pohonnými a prevádzkovými hmotami,
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e) v súčinnosti s príslušným obvodným úradom s využitím miestnych zdrojov
v
súlade s § 21 a § 22 (vecné plnenie) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994
Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
f) odsun poškodenej techniky riešiť silami a prostriedkami obce a orgánov a organizácií
v prospech ktorých sa plnili úlohy.
Termín splnenia úlohy: .....................
Zodpovedá: ………………….
3. Zrušiť (ponechať v činnosti) orgán riadenia a vykonávania záchranných, lokalizačných a
likvidačných prác v priestore mimoriadnej udalosti.
Termín splnenia úlohy: .....................
Zodpovedá: ………………….
4. Riadenie činností v priestore mimoriadnej situácie prevezme ...............
Termín splnenia úlohy: .....................
Zodpovedá: ………………….
5. Ukončiť práce, nasadené sily a prostriedky presunúť do miest dislokácie v poradí:
a) Štáb civilnej ochrany obce s úlohou sledovať a priebežne informovať o priebehu
dokončovania záchranných, lokalizačných a likvidačných prác a organizovanosti odchodu síl
a prostriedkov ..... atď.,
Termín splnenia úlohy: .....................
Zodpovedá: ………………….
b) Jednotky HaZZ po trase číslo ..… okrem ....., ktoré
sú ponechané v objekte
..... s úlohou ...............................,
Termín splnenia úlohy: .....................
Zodpovedá: ………………….
c) Príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky po trase číslo ….. okrem .....,
ktorých treba ponechať v priestore ..... s úlohou ..... (riadiť dopravu počas presunu
odchádzajúcich síl a prostriedkov .....),
Termín splnenia úlohy: .....................
Zodpovedá: ………………….
d) Vozidlá a personál Záchrannej a dopravnej zdravotníckej služby po trase ..... atď.
Termín splnenia úlohy: .....................
Zodpovedá: ………………….
6. Spojenie s obecným úradom udržiavať linkovými a mobilnými telefónmi
Telefón: .......................................................
Fax: ......................................................
Mobilný telefón: .........................................
Termín splnenia úlohy: .....................
Zodpovedá: ………………….
7. Meno zodpovedného funkcionára, miesto riadenia záchranných, lokalizačných a
likvidačných prác ako aj každú zmenu miesta riadenia oznámiť na obecnom úrade.
Termín splnenia úlohy: .....................
Zodpovedá: ………………….
E. Z á v e r e č n é u s t a n o v e n i a
1. Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa ....................
2. Kontrolou plnenia a zabezpečením doručenia príkazu dotknutým orgánom a organizáciám
poverujem zástupcu štábu civilnej ochrany obce ...........................
3. Príkaz je vyhotovený v ….. rovnopisoch a ….. fotokópiách. Rovnopisy príkazu sú uložené
na sekretariáte starostu obecného úradu a fotokópie budú neodkladne doručené kuriérnou
poštou štatutárnym zástupcom dotknutých orgánov a organizácií.
V ............................ dňa .....................
okrúhla
pečiatka obecného úradu
……………………………………
starosta obce
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Príloha č. 21
Vzor
Obecný úrad v ................................
_____________________________________________________
PRÍKAZ
starostu obce č: .......
na určenie komunikácií na záchranné, lokalizačné a likvidačné práce
Dňa ..................... o ......... hod. došlo na území obce .................................. k mimoriadnej
udalosti zapríčinenej ......... (živelnou pohromou, haváriou, katastrofou ...atď.). V dôsledku toho
bolo usmrtených ..... osôb, zranených ..... osôb a ďalších ..... osôb je ohrozených. Bolo narušené
......... (spojenie, zásobovanie, dodávky základných druhov energií atď.). Materiálne straty
predstavujú podľa súčasných poznatkov výšku ..... Eur. Štáb civilnej ochrany obce a ostatní
štatutárni zástupcovia dotknutých orgánov a organizácií vykonali nasledovné opatrenia
.................................................................…...
Z doterajšieho priebehu mimoriadnej udalosti sa dá predpokladať, že následky mimoriadnej
udalosti budú pôsobiť približne do ..................... Mimoriadna udalosť svojím charakterom
presahuje možnosti síl a prostriedkov postihnutých orgánov a organizácií.
Vzhľadom na doterajší priebeh mimoriadnej udalosti, na základe zákona Národnej rady
Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov, vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 201/2002 Z.z. o
zabezpečovaní organizovania jednotiek CO a zabezpečovaní záchranných, lokalizačných a
likvidačných prác ,odporučenia štábu CO a krízového štábu obce ..................................
A. U r č u j e m
1. Nasledovné komunikácie na záchranné, lokalizačné a likvidačné práce:
a) cestu ..... triedy číslo ..... z obce ..... smerom ..... do ..... v dobe od ..... do ..... pre presun
evakuantov,
b) cestu ..... triedy číslo ..... z ..... smerom ..... do ..... s celodennou priechodnosťou pre presun
síl a prostriedkov s obmedzením rýchlosti v úseku ..... na ..... km/hod.
c) cestu ..... triedy číslo ..... z ..... smerom ..... do ..... ráno v dobe od ..... do ..... a večer v dobe
od ..... do ..... na zabezpečenie zásobovania obyvateľstva,
d) cestu ..... triedy číslo ..... z ..... smerom ..... do ..... s obchádzkou smerom ..... s celodennou
priechodnosťou pre tranzitnú dopravu cez obec ........................................
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
2. Pracovnú skupinu v zložení ................... na vyregulovanie určených komunikácií na
záchranné, lokalizačné a likvidačné práce.
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
B. P r i k a z u j e m
1. Zabezpečiť:
a) plynulý priebeh záchranných, lokalizačných a likvidačných prác a chodu života v priestore
mimoriadnej udalosti,
b) odsun obyvateľstva z časti obce ................... do časti obce .....................,
c) núdzové zásobovanie obyvateľstva časti obce ......................... prísunom základných druhov
potravín,
d) prísun síl a prostriedkov ..... z objektov ...... do časti obce ...... atď.
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Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
2. Reguláciu a obnovu dopravy v priestore mimoriadnej udalosti vykonať silami a
prostriedkami :
a) Policajného zboru Slovenskej republiky ...... od ...... hod. dňa ..... až do odvolania
b) Slovenskej správy ciest .....
c) ..... atď.
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
3. Spojenie s hlavným miestom riadenia záchranných, lokalizačných a likvidačných prác
zabezpečiť štátnymi telefónnymi linkami, mobilnými telefónmi :
Telefón: ........................................................ Fax: ........................................................ Mobilný
telefón: ..........................................
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
4. Spojenie so záložným miestom riadenia záchranných, lokalizačných a likvidačných prác
zabezpečiť štátnymi telefónnymi linkami, mobilnými telefónmi:
Telefón: ........................................................ Fax: ...........................................
Mobilný telefón: ..........................................
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
5. Každú zmenu miesta riadenia a meno zodpovedného funkcionára záchranných lokalizačných
a likvidačných prác oznámiť (ako, kde) .............................
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
C. Z á v e r e č n é u s t a n o v e n i a
1. Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa .....................
2. Kontrolou plnenia a zabezpečením doručenia príkazu dotknutým orgánom a organizáciám
poverujem zástupcu štábu civilnej ochrany obce ............................
3. Záchranné, lokalizačné a likvidačné práce v obci riadi ............... z miesta riadenia
.................., jeho zástupcom je ................ Záložné miesto riadenia je ................
4. Príkaz je vyhotovený v ….. rovnopisoch a ….. fotokópiách. Rovnopisy príkazu sú uložené
na sekretariáte starostu obecného úradu a fotokópie budú neodkladne doručené kuriérnou
poštou štatutárnym zástupcom dotknutých orgánov a organizácií.
V ............................ dňa .....................

okrúhla pečiatka
obecného úradu

………………………………
starosta obce
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Príloha č. 22
Vzor
Obecný úrad v ................................
_________________________________________________
PRÍKAZ
starostu obce č: .......
na rozvinutie miesta riadenia
Dňa ..................... o ......... hod. došlo na území obce .................................. k mimoriadnej
udalosti zapríčinenej ......... (živelnou pohromou, haváriou, katastrofou ...atď.). V dôsledku toho
bolo usmrtených ..... osôb, zranených ..... osôb a ďalších ..... osôb je ohrozených. Bolo narušené
......... (spojenie, zásobovanie, dodávky základných druhov energií atď.). Materiálne straty
predstavujú podľa súčasných poznatkov výšku ..... Sk. Štáb civilnej ochrany obce a ostatní
štatutárni zástupcovia dotknutých orgánov a organizácií vykonali nasledovné opatrenia
.................................................................…...
Z doterajšieho priebehu mimoriadnej udalosti sa dá predpokladať, že následky mimoriadnej
udalosti budú pôsobiť približne do ..................... Mimoriadna udalosť svojím charakterom
presahuje možnosti síl a prostriedkov postihnutých orgánov a organizácií.
Vzhľadom na doterajší priebeh mimoriadnej udalosti, na základe zákona Národnej rady
Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov, vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 201/2002 Z.z. o
zabezpečovaní organizovania jednotiek CO a zabezpečovaní záchranných, lokalizačných a
likvidačných prác, odporučenia štábu CO a krízového štábu obce ..................................
A. Z r i a ď u j e m
1. Hlavné miesto riadenia záchranných, lokalizačných a likvidačných prác v .................
2. Záložné miesto riadenia záchranných, lokalizačných a likvidačných prác v ................
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
B. U r č u j e m
1. Za zodpovedného riadením záchranných, lokalizačných a likvidačných prác v obci
.................................. z miesta riadenia ......................, jeho zástupcom je ............................. atď.
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
C. P r i k a z u j e m
1. Uviesť do pohotovosti:
a) sily a prostriedky obce .….,
b) sily a prostriedky právnických osôb v …..,
c) sily a prostriedky fyzických osôb .....,
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
2.. Spojenie s hlavným miestom riadenia záchranných, lokalizačných a likvidačných prác
zabezpečiť
štátnymi
telefónnymi
linkami,
mobilnými
telefónmi:
Telefón:
................................... Fax: ................................... Mobilný telefón: ..........................................
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
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3. Spojenie so záložným miestom riadenia záchranných, lokalizačných a likvidačných prác
zabezpečiť štátnymi telefónnymi linkami, mobilnými telefónmi:
Telefón: ......................................Fax: ...................................
Mobilný telefón: ..........................................
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
4. Spojenie s obvodným úradom zabezpečiť linkovými a mobilnými telefónmi cestou stálej
služby odboru civilnej ochrany obyvateľstva okresného úradu v ............................
Telefón: ...................................... Fax: ..................................
Mobilný telefón: .......................................... alebo priamo na sekretariát obecného úradu
Telefón: .......................................... Fax: ........................................................
Mobilný telefón: ..........................................
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
5. Vyrozumieť obyvateľstvo, na ohrozenom území, o vyhlásení mimoriadnej situácie.
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
6. Každú zmenu miesta riadenia a meno zodpovedného funkcionára záchranných lokalizačných
a likvidačných prác oznámiť (ako, kde) .............................
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
D. Z á v e r e č n é u s t a n o v e n i a
1. Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa .....................
2. Kontrolou plnenia a zabezpečením doručenia príkazu dotknutým orgánom a organizáciám
poverujem zástupcu štábu civilnej ochrany obce ............................
3. Príkaz je vyhotovený v ….. rovnopisoch a ….. fotokópiách. Rovnopisy príkazu sú uložené
na sekretariáte starostu obecného úradu a fotokópie budú neodkladne doručené kuriérnou
poštou štatutárnym zástupcom dotknutých orgánov a organizácií.
V ............................ dňa .....................

okrúhla pečiatka
obecného úradu

……………………………………
starosta obce
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Príloha č. 23
Vzor
Obecný úrad v Dúbravách
PRÍKAZ
starostu obce č: .........
na uzatvorenie priestoru mimoriadnej udalosti
Dňa ..................... o ......... hod. došlo na území obce .................................. k mimoriadnej
udalosti zapríčinenej ......... (živelnou pohromou, haváriou, katastrofou ...atď.). V dôsledku toho
bolo usmrtených ..... osôb, zranených ..... osôb a ďalších ..... osôb je ohrozených. Bolo narušené
......... (spojenie, zásobovanie, dodávky základných druhov energií atď.). Materiálne straty
predstavujú podľa súčasných poznatkov výšku ..... Sk. Štáb civilnej ochrany obce a ostatní
štatutárni zástupcovia dotknutých orgánov a organizácií vykonali nasledovné opatrenia
.................................................................…...
Z doterajšieho priebehu mimoriadnej udalosti sa dá predpokladať, že následky mimoriadnej
udalosti budú pôsobiť približne do ..................... Mimoriadna udalosť svojím charakterom
presahuje možnosti síl a prostriedkov postihnutých orgánov a organizácií.
Vzhľadom na doterajší priebeh mimoriadnej udalosti, na základe zákona Národnej rady
Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov, vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 201/2002 Z.z. o
zabezpečovaní organizovania jednotiek CO a zabezpečovaní záchranných, lokalizačných a
likvidačných prác, odporučenia štábu CO a krízového štábu obce ..................................
A. P r i k a z u j e m
1. Uzavrieť priestor s hranicou tvorenou ..... (objektami ..... - mimo - vrátane, terénnymi bodmi
..... - mimo – vrátane, ..... atď.),
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
2. Silám a prostriedkom určeným na uzatvorenie uvedeného priestoru splniť tieto úlohy
a) zabrániť vstupu nepovolaných osôb do priestoru ..... (vykonávania záchranných,
lokalizačných a likvidačných prác, z ktorého bola vykonaná evakuácia),
b) zabrániť odchodu osôb z priestoru ....., v ktorom bol vyhlásený zvláštny režim života (
karanténa a pod.),
c) riadiť dopravu s dôrazom na križovatky ....., smery ciest ..... a ....,
d) regulovať odsun osôb do priestoru .....,
e) zabezpečiť hliadkovú činnosť, verejný poriadok a bezpečnosť osôb a majetku ...... (na
postihnutom území ....., v evakuovanom priestore .....),
f) zabezpečiť plynulý vstup síl a prostriedkov do priestoru ..... (ohrozeného mimoriadnou
udalosťou, kde pôsobia účinky mimoriadnej udalosti .....).
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
3. Štábu civilnej ochrany obce .................................. - (príklad textu) zisťovať reálnosť
prijímaných opatrení obhliadkou terénu, zisťovať koordinovanosť, súčinnosť a dodržiavanie
bezpečnostných opatrení, ..... atď. Zistené skutočnosti s návrhom na riešenie nedostatkov,
problémov a prípadné požiadavky hlásiť telefonicky starostovi obce.
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
4. Uzatvorenie priestoru vykonať :
a) Silami a prostriedkami obce, orgánov a organizácií ..... atď.),
b) Časťou síl a prostriedkov Policajného zboru Slovenskej republiky, obecnej polície,
poriadkovým jednotkami civilnej ochrany pre potrebu obce do ..... hod. dňa ..... s úlohou
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zabrániť vstupu nepovolaných osôb do priestoru ..... kde sú vykonávané záchranné, lokalizačné
a likvidačné práce,
c) Časťou síl a prostriedkov ...... do ..... hod. uzatvoriť vjazdy a výjazdy v ...., uzatvoriť úsek
cesty ..... a presmerovať dopravu smerom na ..... Zabrániť trestnej činnosti v ..... Riadiť dopravu
pri evakuácii z ..... do .....atď.
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
5. Spojenie s hlavným miestom riadenia záchranných, lokalizačných a likvidačných prác
zabezpečiť
štátnymi
telefónnymi
linkami,
mobilnými
telefónmi:
Telefón:
.................................... Fax: ...................................Mobilný telefón: ..........................................
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
6. Spojenie so záložným miestom riadenia záchranných, lokalizačných a likvidačných prác
zabezpečiť
štátnymi
telefónnymi
linkami,
mobilnými
telefónmi:
Telefón:
............................Fax: .......................................... Mobilný telefón: ..........................................
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
7. Každú zmenu miesta riadenia a meno zodpovedného funkcionára záchranných lokalizačných
a likvidačných prác oznámiť (ako, kde) .............................
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
B. Z á v e r e č n é u s t a n o v e n i a
1. Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa .....................
2. Kontrolou plnenia a zabezpečením doručenia príkazu dotknutým orgánom a organizáciám
poverujem zástupcu štábu civilnej ochrany obce ............................
3. Záchranné, lokalizačné a likvidačné práce v obci riadi ............... z miesta riadenia
.................., jeho zástupcom je ................ Záložné miesto riadenia je ................
4. Príkaz je vyhotovený v ….. rovnopisoch a ….. fotokópiách. Rovnopisy príkazu sú uložené
na sekretariáte starostu obecného úradu a fotokópie budú neodkladne doručené kuriérnou
poštou štatutárnym zástupcom dotknutých orgánov a organizácií.
V ............................ dňa .....................

okrúhla pečiatka
obecného úradu

……………………………………
starosta obce
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Príloha č. 24
Vzor
PRÍKAZ
starostu obce č: .........
na vytvorenie podmienok na prežitie ohrozeného alebo postihnutého obyvateľstva
Dňa ..................... o ......... hod. došlo na území obce .................................. k mimoriadnej
udalosti zapríčinenej ......... (živelnou pohromou, haváriou, katastrofou ...atď.). V dôsledku toho
bolo usmrtených ..... osôb, zranených ..... osôb a ďalších ..... osôb je ohrozených. Bolo narušené
......... (spojenie, zásobovanie, dodávky základných druhov energií atď.). Materiálne straty
predstavujú podľa súčasných poznatkov výšku ..... Sk. Štáb civilnej ochrany obce a ostatní
štatutárni zástupcovia dotknutých orgánov a organizácií vykonali nasledovné opatrenia
.................................................................…...
Z doterajšieho priebehu mimoriadnej udalosti sa dá predpokladať, že následky mimoriadnej
udalosti budú pôsobiť približne do ..................... Mimoriadna udalosť svojím charakterom
presahuje možnosti síl a prostriedkov postihnutých orgánov a organizácií.
Vzhľadom na doterajší priebeh mimoriadnej udalosti, na základe zákona Národnej rady
Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov, vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 201/2002 Z.z. o
zabezpečovaní organizovania jednotiek CO a zabezpečovaní záchranných, lokalizačných a
likvidačných prác, a odporučenia štábu CO a krízového štábu obce ..................................
A. U k l a d á m a ž i a d a m
Splnenie úloh pre zabezpečenie obyvateľstva vykonať silami a prostriedkami:
1. Obce ............…., právnických osôb v ...............….., fyzických osôb .....................
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
2. Policajného zboru Slovenskej republiky v súčinnosti s poriadkovými jednotkami civilnej
ochrany pre potrebu obce a objektov ......,
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
3. Záchrannej a dopravnej zdravotníckej služby a Nemocnice s poliklinikou v ..... v súčinnosti
so zdravotníckymi jednotkami civilnej ochrany obyvateľstva pre potrebu obce a objektov ......,
stanicou civilnej ochrany na dekontamináciu odevov v ....., stanicou civilnej ochrany na
vykonávanie hygienickej očisty v ..... a ostatnými silami a prostriedkami (lekárska pomoc,
odsun ranených, zdravotnícke a epidemiologické opatrenia),
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
4. Útvarov ozbrojených síl Slovenskej republiky ( dislokovaných na území obce ..... - napr.
príprava stravy),
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
5. Technických, poruchových a obnovovacích jednotiek objektov (Slovenských plynárenských
podnikov, elektrotechnických závodov, Slovenských telekomunikácií, Slovenskej správy ciest
.....) a vodární a kanalizácií v súčinnosti so zásobovacími jednotkami civilnej ochrany pre
potrebu obce a objektov ..... (obnova dodávok energií, pitnej vody, zásobovanie obyvateľstva),
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
6. Verejnoprávnych inštitúcií s humanitným poslaním, právnických osôb a fyzických osôb
poskytujúcich záchranárske služby (napr. Slovenský červený kríž, dobrovoľná požiarna
ochrana - obecný hasičský zbor, ..... atď., pomoc odborníkmi, špeciálnou technikou,
špeciálnymi službami, duchovná pomoc, ..... atď.),
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
7. Odborných skupín v pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva. (Veterinárne opatrenia).
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
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B. P r i k a z u j e m
1. Zaviesť zvláštny režim života v postihnutej a v ohrozenej oblasti ...................,
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
2. Vyhľadať a vyslobodiť postihnuté osoby v objektoch ..... z ..... (trosiek budov, zaplaveného
územia, .....atď.),
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
3. Poskytnúť zraneným v ............... prvú pomoc a vykonať ich odsun do Nemocnice s
poliklinikou v ................................,
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
4. Vykonať (ukrytie obyvateľstva, hygienickú očistu osôb, dezinfekciu - dezinsekciu obytných
budov, spoločne užívaných zariadení ....., dekontamináciu odevov, používaného materiálu .....,
kontrolu nezávadnosti ....., veterinárne a epidemiologické opatrenia, ..... atď.),
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
5. Odsunúť - evakuovať (ohrozované, bezprístrešné, ..... atď.) obyvateľstvo v rámci ....., z .....
do ..... po trase ......,
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
6. Zabezpečiť (bezpečnosť osôb a ich majetok proti rabovaniu, obnovu telefonického spojenia
medzi ....., náhradný spôsob dopravy medzi ....., duchovnú pomoc, pravidelnú lekársku
starostlivosť, ..... atď.),
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
7. Zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva ..... (prísunom základných druhov potravín, zriadením
verejných vývarovní, pitnou vodou, dočasným minimálnym stravovaním - dávkami pitnej vody
potrebnými na prežitie, plynom, elektrickou energiou, ..... atď.),
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
9. Spojenie s hlavným miestom riadenia záchranných, lokalizačných a likvidačných prác
zabezpečiť štátnymi telefónnymi linkami, mobilnými telefónmi : Telefón:
.................................. Fax: ...................................... Mobilný telefón: ..........................................
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
10. Spojenie so záložným miestom riadenia záchranných, lokalizačných a likvidačných prác
zabezpečiť štátnymi telefónnymi linkami, mobilnými telefónmi : Telefón:
.................................... Fax: ......................................... Mobilný telefón: ...................................
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
11. Každú zmenu miesta riadenia a meno zodpovedného funkcionára záchranných
lokalizačných a likvidačných prác oznámiť (ako, kde) .............................
Termín splnenia úlohy: ..................... Zodpovedá: ………………….
C. Z á v e r e č n é u s t a n o v e n i a
1. Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa .....................
2. Kontrolou plnenia a zabezpečením doručenia príkazu dotknutým orgánom a organizáciám
poverujem zástupcu štábu civilnej ochrany obce ............................
3. Záchranné, lokalizačné a likvidačné práce v obci riadi ............... z miesta riadenia .................,
jeho zástupcom je ................ Záložné miesto riadenia je ................
4. Príkaz je vyhotovený v ….. rovnopisoch a ….. fotokópiách. Rovnopisy príkazu sú uložené
na sekretariáte starostu obecného úradu a fotokópie budú neodkladne doručené kuriérnou
poštou štatutárnym zástupcom dotknutých orgánov a organizácií.
V ............................ dňa .....................
okrúhla pečiatka
obecného úradu
……………………………………
starosta obce
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Príloha č. 25
Vzor
(pre znenie relácie o mimoriadnej udalosti na odvysielanie v masovokomunikačných
prostriedkoch)
Obecný úrad v ................................
RELÁCIA
starostu obce č: ........
o mimoriadnej udalosti
Vážení občania!
Vypočujte si dôležitú správu.
Dňa ..................... t.j. dnes o ......... hod. došlo na území obce ..................................
v lokalite ................................ k mimoriadnej udalosti zapríčinenej ......... (živelnou pohromou,
haváriou, katastrofou ...atď.). a došlo ku (kontaminácii, zaplaveniu, úniku nebezpečnej látky,
požiaru, výbuchu ...... ) časti územia v priestore od ..... do .......
Starosta obce preto vyhlasuje ................................
Žiadame občanov nachádzajúcich sa v týchto lokalitách, aby sa vo vlastnom záujme
riadili týmito pokynmi:
1. Obmedzte pohyb v tejto lokalite na minimum,
2. V prípade, že zacítite štipľavý, dráždivý zápach, ihneď si priložte na dýchacie orgány do
vody namočenú textíliu a bezpodmienečne opustite priestor smerom na .....,
3. Občania nachádzajúci sa v budovách vykonajú .....,
4. ...... AT,
5. Z doterajšieho priebehu mimoriadnej udalosti sa dá predpokladať, že následky mimoriadnej
udalosti budú pôsobiť približne do ......
6. Zakazuje sa vstup do priestoru vyhláseného rozhlasom.
Vážení občania!
Dodržte uvedené pokyny, zachovajte pokoj a rozvahu. Starosta obce Vás bude
informovať o postupe záchranných, lokalizačných a likvidačných uniknutej nebezpečnej látky
v ďalších reláciách.
Čas odvysielania relácie : dňa .............……… o …........ hod.

……………………………………
starosta obce
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Príloha č. 26
Vzor
Obecný úrad v ................................
_____________________________________________________
Obvodný úrad Odbor krízového riadenia v ..............................................
Vaše číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Vec: Správa o mimoriadnej udalosti zo dňa ……………………….. so stavom k .....
(06.00 hod., 18.00 hod.) dňa ..… (pozn. správu predkladať denne na Obvodný úrad
odbor civilnej ochrany obyvateľstva a obrany do 06.30 hod., resp. 18.30 hod. po celú
dobu trvania mimoriadnej udalosti)
1. Charakteristika vzniknutej mimoriadnej udalosti - druh mimoriadnej udalosti
.......……………………………………………… - miesto vzniku mimoriadnej udalosti
..………………………………………. - predchádzajúca správa predložená - pod číslom ..…
zo dňa ..... - akým spôsobom ..… - správu predložil .….
2. Príčina vzniku mimoriadnej udalosti (uviesť podrobnejšie informácie o príčine vzniku
mimoriadnej udalosti)
3. Upresnenie rozsahu mimoriadnej udalosti (uviesť skutočnosti, ktoré neboli uvedené v
predchádzajúcom hlásení o vzniku mimoriadnej udalosti)
a) Bezprostredne ohrozené územie - objekt ..… - obec .....
b) Ohrozené susedné územné celky - obec (obce, objekty ) ..... - okres ..... kraj ......
4. Údaje o následkoch mimoriadnej udalosti (v prípade, že sa dajú zistiť) - straty na
obyvateľstve mŕtvi ….. ranení .…. - straty na domácich zvieratách uhynuté ..... zranené ..... poškodenie budov zničené ..... poškodené .....
5. Vznik sekundárnych mimoriadnych udalostí - druh mimoriadnej udalosti ..... - miesto
vzniku mimoriadnej udalosti - objekt ..... - obec ..... - ďalšie ohrozené územné celky - objekt
..… - obec ..… - okres ..... - kraj ..…
6. Dopad následkov mimoriadnej udalosti z hľadiska zabezpečenia základných životných
potrieb obyvateľstva (uviesť stručne konkrétny stav v oblastiach postihnutých mimoriadnou
udalosťou) - zásobovanie pitnou vodou : ..... - zásobovanie základnými druhmi potravín : ..... zásobovanie zákl. druhmi energie (elektrina, plyn, ..... atď.) - zabezpečenie dopravy (cestná,
železničná ..... atď. )
7. Vykonané opatrenia - v štátnej správe ..... (zasadania komisií - uviesť názvy jednotlivých
komisií, dátum a čas ich zasadania, kto zasadanie riadil) - v miestnej samospráve ..... (uviesť
stručne ďalšie opatrenia vykonané v priebehu trvania mimoriadnej udalosti v pôsobnosti
orgánov samosprávy) - v objekte ..... (uviesť ďalšie opatrenia vykonané v objekte v priebehu
trvania mimoriadnej udalosti) - ďalšie opatrenia .....
8. Požiadavky na poskytnutie pomoci - druh požadovanej pomoci ..... (uviesť počty osôb po
odbornostiach) - požadovaná technika ..... (druh a počet) - požadovaný materiál ..... (druh a
množstvo)
9. Návrhy a pripomienky Čas predloženia správy: dňa .............……… o …........ hod.
Spôsob predloženia správy : …………………....
Predložil : …………………....
Spracoval : …………………....
Schválil : …………………....
Prílohy : (napr. Tabuľková časť správy - počet listov)
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Príloha č. 27
Vzor
Obecný úrad v ................................
ZÁPIS
starostu obce č: .......
o mimoriadnej udalosti
Dňa ..................... o ......... hod. došlo na území obce .................................. k mimoriadnej
udalosti zapríčinenej ......... (živelnou pohromou, haváriou, katastrofou ...atď.).
V dôsledku toho bolo usmrtených ..... osôb, zranených ..... osôb a ďalších ..... osôb je
ohrozených. Bolo narušené ..... (spojenie, zásobovanie, dodávky základných druhov energií
atď.).
Materiálne straty predstavujú podľa súčasných poznatkov výšku ..... Eur.
Z doterajšieho priebehu mimoriadnej udalosti sa dá predpokladať, že následky mimoriadnej
udalosti budú pôsobiť približne do ......
1. Charakteristika prvotných informácií o mimoriadnej udalosti
1. Charakteristika vzniknutej mimoriadnej udalosti
druh mimoriadnej udalosti .......………………………………………………
príčina vzniku mimoriadnej udalosti ................................................................
miesto vzniku mimoriadnej udalosti ..……………………………………….
a) Bezprostredne ohrozené územie
- objekt ..…
- obec .....
b) Ohrozené susedné územné celky
- obec (obce, objekty ) .....
- okres ..... kraj ......
2. Údaje o následkoch mimoriadnej udalosti
(v prípade, že sa dajú zistiť)
- straty na obyvateľstve
mŕtvi …..
ranení .….
- straty na domácich zvieratách
uhynuté .....
zranené .....
- poškodenie budov
zničené .....
poškodené .....
3. Vznik sekundárnych mimoriadnych udalostí
- druh mimoriadnej udalosti .....
- miesto vzniku mimoriadnej udalosti
- objekt .....
- obec .....
- ďalšie ohrozené územné celky
- objekt ..…
- obec ..…
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- okres .....
- kraj ..…
4. Dopad následkov mimoriadnej udalosti z hľadiska zabezpečenia základných životných
potrieb obyvateľstva
(uviesť stručne konkrétny stav v oblastiach postihnutých mimoriadnou udalosťou)
- zásobovanie pitnou vodou : .....
- zásobovanie základnými druhmi potravín : .....
- zásobovanie zákl. druhmi energie (elektrina, plyn, ..... atď.)
- zabezpečenie dopravy (cestná, železničná ..... atď. )
5. Vykonané opatrenia
- v štátnej správe ..... (zasadania komisií - uviesť názvy jednotlivých komisií, dátum a čas ich
zasadania, kto zasadanie riadil)
- v miestnej samospráve ..... (uviesť stručne ďalšie opatrenia vykonané v priebehu trvania
mimoriadnej udalosti v pôsobnosti orgánov samosprávy)
- v objekte ..... (uviesť ďalšie opatrenia vykonané v objekte v priebehu trvania mimoriadnej
udalosti)
- ďalšie opatrenia .....
6. Požiadavky na poskytnutie pomoci
- druh požadovanej pomoci ..... (uviesť počty osôb po odbornostiach)
- požadovaná technika ..... (druh a počet)
- požadovaný materiál ..... (druh a množstvo)
7. Návrhy a pripomienky
Čas spracovania zápisu : dňa .............……… o …........ hod.
Spracoval : …………………....
Schválil : …………………....
Prílohy :
(napr. Tabuľková časť správy - počet listov)
V ............................ dňa .....................
okrúhla
pečiatka obecného úradu

……………………………………
starosta obce
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Príloha č. 28
Povodňový denník povodňovej komisie obce
Povodňový denník, ktorý tvorí prílohu č. 27 povodňového plánu záchranných prác obce, sa
vedie v jednom vyhotovení písomne v autentizovanom zošite schválenom predsedom obecnej
povodňovej komisie. Predseda obecnej povodňovej komisie v štatúte obecnej povodňovej
komisie určí, kde bude uložený povodňový denník a kto je zodpovedný za jeho vedenie.
-

Uloženie povodňového denníka: Obecný úrad Dúbravy
Adresa: Dúbravy č. 196, 962 12 Dúbravy
Zodpovedná osoba za vedenie denníka: Ondrej Záchenský
Kontakt:
 Telefón na pracovisko: 045/54 59 860
 Mobil: 0903 572 580
 E-mail:  Adresa bydliska: Dúbravy č. 49
- Zastúpenie osoby zodpovednej za vedenie denníka: Elena Grňová
- Kontakt:
 Telefón na pracovisko: 045/54 59 520
 Telefón bydlisko: 0914 113 569
 Mobil: 0903 493 917
 E-mail: obec@dubravy.sk
 Adresa bydliska: Dúbravy č. 364
V povodňovom denníku sa chronologicky vedú záznamy o priebehu a následkoch povodní,
vykonávaných opatreniach a vydávaných príkazoch s uvedením mien osôb, ktoré správu podali
a ktoré správu prevzali, presný čas podania týchto informácií, ako aj priebežné prehľady
o nasadených silách a prostriedkoch na výkon povodňových záchranných prác. Vzor
povodňového denníka je uvedený na nasledujúcej strane.
Obsah prijatého
alebo odoslaného
Dátum a
hlásenia, mená osôb,
čas
ktoré správu podali
alebo prevzali

Prijaté opatrenia,
príkaz, prehľad
nasadených síl
a prostriedkov
a pod.

Dátum a čas
prijatia
opatrenia,
uloženia
príkazu

Zodpovedný
za vykonanie
opatrenia,
príkazu

Záznam
o splnení
opatrenia,
príkazu
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Príloha č. 29

Zoznam ďalších zložiek zapojených
do opatrení na ochranu pred povodňami

Telefón
P. č.

Zložka

Zástupca

Počet osôb
práca

byt
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Príloha č. 30

Zoznam lokalít, kde sú uskladnené jedy a škodliviny,
ktoré by mohli byť v dosahu záplavových vôd
P. č.

Organizácia

Objekt

Druh látky

Množstvo
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Príloha č. 31

Počty hospodárskych zvierat,
ktoré je potrebné evakuovať pred povodňou

P. č.

Adresa

Zvieratá
Hovädzí

Kone

Ošípané

Hydina
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Príloha č. 32

Zoznam hospodárskych budov a iných objektov,
ktoré môžu byť postihnuté záplavami

P. č.

Adresa

Majiteľ (Užívateľ)
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B. GRAFICKÁ ČASŤ
a) Predpokladaný rozsah zaplavenia územia

Rozsah zaplavenia územia
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b) Domy, objekty, časti obcí, miest, ktoré môžu byť zaplavené a bude potrebné
z nich vykonať evakuáciu

zaplavované územie

Povodňový plán záchranných prác obce Dúbravy

c) Evakuačné trasy

Označenie evakuačných trás
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d) Objekty určené na núdzové ubytovanie

Kultúrny dom č. 196 – objekt núdzového ubytovania
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e) Priestory na umiestnenie zvierat a materiálu

Priestory na umiestnenie zvierat a materiálu v areáli Poľnohospodárskeho
družstva, Očová , hospodársky dvor Dúbravy .
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f) Priestory sústredenia mechanizmov určených na povodňové záchranné práce

Priestor sústredenia mechanizmov
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C. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Povodňový plán záchranných prác obce Dúbravy bol aktualizovaný 20.08.2020.

V Dúbravách, dňa ..........................

Elena Grňová
starostka obce Dúbravy

