
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1 /2008

POVODŇOVÝ PLÁN ZÁCHRANNÝCH PRÁc OBCE

Obecné zastupitel'stvo obce N E S L U Š A podl'a § 6 ods. l zákona Slovenskej národnej
rady č. 369/1980 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršie vydaných predpisov, zákona č.
138/1990 Zb. o vodách a v znení neskoršie vydaných predpisov, zákona č. 135/1974 Zb. o
štátnej správe vo vodnom hospodárstve a všeobecne záväzných právnych nariadení na úseku
ochrany pred povodňami vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce, ktorým je
.Povodňový plán záchranných prác obce".

Úvodné ustanovenie

11 Povodňou sa rozumie prechodné výrazné stúpnutie hladiny vodného toku, pri ktorom
hrozí vyliatie z koryta, alebo pri ktorom sa voda z koryta vylieva a môže spôsobiť škody.
Platí to primerane aj pri vnútorných vodách, odchode l'adov a pri ohrození bezpečnosti alebo
stability vodohospodárskeho diela.

2./ Za nebezpečenstvo povodne sa považuje situácia určená povodňovými plánmi, prípadne
situácia tak označená predpovednou povodňovou službou, najmä:
d) pri dosiahnutí určeného vodného stavu pri stúpajúcej tendencii vody na vodnom toku,
e) pri očakávanom náhlom odmäku podl'a meteorologických predpovedí,
f) pri intenzívnych dlhotrvajúcich zrážkach.

3./ Pod pojmom povodňová aktivita sa rozumie situácia, ktorú bezprostredne vyvolali
zvýšené prietoky vodného toku alebo l'adové úkazy na toku, čím vzniklo určité
nebezpečenstvo pre pril'ahlé územie a objektov nachádzajúcich sa na tomto území.

41 Škodám, ktoré spôsobujú povodne, treba predchádzať, ich rozsah a následky obmedzovať
a priebeh povodní ovplyvňovať. Toto je možné zabezpečiť najmú systematickou prevnciou,
zabezpečovacími a záchrannými prácami, vykonávanými podl'a povodňových plánov na
príkaz povodňových orgánov.
51 Ochrana pred povodňami zahŕňa ekonomické, technické, materiálne, organizačné,
administratívne a právne opatrenia na predchádzanie povodní, ktoré zaručujú ochranu životov
občanov, ich majetku a v maximálnej miere zmierňujú dopad povodní na životné prostredie.

61 Účelom "Povodňového plánu záchranných prác obce" je stanoviť povinnosti právnickým
osobám, fyzickým osobám a obci, čím vytvoriť podmienky pre účinnú ochranu životov a
zdravia občanov a majetku pred účinkami a následkami povodní.

71 Orgány, právnické osoby a fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností vyplývajúcich pre
nich zo zákona o vodách Ivodný zákon!, všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku
ochrany pred povodňami a všeobecne záväzného nariadenia obce, ktorým je .Povodňový plán
záchranných prác obce".



13./ Obec plní svoje úlohy na úseku ochrany pred povodňami v súčinnosti s občanmi,
právnickými osobami, dobrovoľnými občianskymi združeniami, správcami vodných
tokov, správcami /vlastníkrni, užívateľmi/ vodohospodárskych diel, štátnymi orgánmi a
povodňovými orgánmi.

Riadenie ochrany pred povodňami, povodňové orgány a plán záchranných
prác

Účelom povodňového plánu je :

- Zabezpečit' rýchlú účinnú ochranu majetku právnických osôb
a majetku občanov v súkromnom vlastníctve, ochranu životov
a zdravia občanov

- Pri vzniku povodňového. ohrozenia zabezpečit' včasnú hlásnu
a varovnú službu, vyhlásenie jednotlivých stupňov poplachu

- Vymedziť úlohy pre organizácie a občanov pri ochrane pred
povodňami

- Vymedziť technické prostriedky a spôsob ich nasadenia pri
záchranných povodňových prácach

Za účelom plnenia uloh, vyplyvajocich z tohto plánu záchranných prác
prijímajú sa tieto opatrenia:

11 Ustanovuje sa ustredná komisia, ktorá bude riadiťzáchranné práce pri po-
vodniach. Zloženie komisie tvorí prílohu č.l tohto plánu.

2/ Ustanovuje sa hlásna a varovná služba, ktorej zloženie tvorí príloha č.2,
tohto plánu.

3/ Ustanovuje sa hlásny, varovný a poplachový poriadok, ktorý tvorí prílohu
Č. 3 tohto plánu.

4/ Ustanovuje sa nasadenie dopravných prostriedkov a osôb na záchranné
povodňové práce, ktorých zoznam tvorí prílohu čA tohto plánu.



5/ Ustanovujú pracovné jednotky z miestných občanov k zásahom pri zá-
chranných povodňových prácach, ktorých zoznam tvorí prílohu č.5 toh-
to plánu.

6/ Ustanovuje sa evakuačný plán ohrozených obyvateľov vrátane určenia
náhradného ubytovania a stravovania, ktorý tvorí prílohu č.6 tohto plánu.

7/ Určuje sa protipovodňový materiál verejného požiamého zboru na zá-
chranné práce, ktorého zoznam tvorí prílohu č.7 tohto plánu.

8/ Spracúva sa prehľad najviac ohrozených častí obce pri povodniach,
časť tvorí prílohu č,8 tohto plánu.

9/ Ustanovujú sa všeobecné základné povinnosti pre občanov pri vzniku
povodní, ktoré tvoria prílohu č.9 tohto plánu.

10/ Ustanovuje sa povodňový denník na vedenie záznamov pri vzniku
povodní, na zaznamenávanie vyhlasovania jednotlivých stupňov po-
vodňovej aktivity a protipovodňových prác, ktorý tvorí prílohu č.1 O
tohto plánu uloženého na OcU Nesluša.

Tento povodňový plán a plán záchranných prác nadobúda účinnosť
dňom 1.1.2008.

Plán schválený Uznesením č. 1/2008 bod B-4 OZ zo dňa 14.02.2008

a.~~)
Ing. Chovaňák Marián

starosta obce



Príloha č.l

Miestna povodňová komisia v Nesluši

Meno a priezvisko zamestnávateľ bydlisko č.tel. domu č. tel. v zam. funkcia

Ing. Chovaňak Marián OCÚ Nesluša Nesluša č. 422 4281447 0903510303 starosta
Ing. Melicher Ján OcÚ Nesluša Nesluša č. 181 4281272 člen
Chovanec Miloš Št. zamestnanec Nesluša č. 985 0904566867 člen
Gúcky Pavol OcÚNesluša Nesluša č. 1040 4281177 0907832872 člen
Hollý Ján dôchodca Nesluša č. 140 4281165 člen
Škorík Miroslav OCÚ Nesluša č. 97 4281206 0949471620 člen
Pieron Stanislav dôchodca Nesluša č. 860 4281186 člen
Ing.Vojtek Ján samostat. proj ektant Nesluša č.751 4281343 0905901135 člen



Príloha č. 2

Hlasná a varovná povodňová služba obce Nesluša

Meno a priezvisko zamestnávateľ bydlisko Č. tel. doma Č. tel. zamestnaní
Ing. Chovanec Peter komposesorát Nesluša KNM, SNP 561 0908824001 4281100
Ondrušková Štefánia Jednota SD Nesluša 186 4281470 4281188
Janec Pavol Nesluša 776 4281217
Sýkorová Blanka ZŠ Nesluša Nesluša 140 4281124 4281124
Chovane Peter píla 0907537130
Chovanec Miloš Št. zamestnanec Nesluša 985 0907832872 0908566867
Nekoranec Jaroslav ZŠ Nesluša Nesluša 153 0907188998 4281124
Sucháň Július dôchodca Nesluša 849
Palárec Milan dôchodca Nesluša 902 4281179
Korman Ján dôchodca Nesluša 888



Príloha č.3

Telefónne čísla:
Čas denný: - Ing. Chovaňak Marián, starosta obce, Č.t. 4281196
Čas nočný: - Ing. Chovaňak Marián, starosta obce, Č.t. 4281447, 0903 530303
Pri treťom stupni vyhlásiť poplach sirénou! .

Hlasný, varovný a poplachoyý poriadok obce Nesluša pri povodniach.

V povodňovej aktivite sa stanovujú tri stupne:

1., stupeň - stav bdelosti nastáva:
a.) Pri stúpajúcej tendencii vody na vodnom toku, ak hladina vody súpa a blíži

hladina vody stúpa a blíži sa k brehovej čiare
b.) Pri očakávanom náhlom odmäku snehu

Opatrenia: Hlásna a varovná služba sleduje stav vody vo vodnom doku, upozorňuje obecný
o povodňovej aktivite a obecný úrad varuje občanov pred nebezpečenstvom
povodne miestnym rozhlasom.

2.stupeň - stav pohotovosti nastáva, vyhlasuje sa:
a.) Pri stúpajúcej tendencii vody vo vodnom toku, ak voda v koryte dosiahne

brehovú čiaru a má stúpajúcu tendenciu
b.) Na začiatku odmäku, ak podľa predpovedí možno očakávať rýchle stúpanie

hladiny vodného toku alebo pri očakávanom odchode ľadov

Opatrenia: Hlásna a varovná služba aktivizuje miestnú povodňovú komisiu, ktorá vyhlasuje
stav bdelosti pre občanov cestou miestneho rozhlasu, uvádza do pohotovosti
pracovné jednotky z miestnyych občanov, dopravné prostriedky a osoby na
záchranné povodňové práce, protipovodňové materiálne prostriedky verejného
pož. zboru, podniká predbežné opatrenia pre prípad vzniku tretieho stupňa
povodňovej aktivity - ohrozenia.

3.stupeň - stav ohrozenia sa vyhlasuje:
a.) Na vodných tokoch, ak voda vystúpi z koryta a môže spôsobiť značné škody
b.) Pri odchode ľadovcov, akje priame nebezpečenstvo tvorby ľadových zátaras

alebo ak sa zátarasy začali tvoriť.

Opatrenia: Miestna povodňová komisia vyhlási stupeň ohrozenia cestou miest, rozhlasu a
sirénou a organizuje všetky záchranné práce podľa povodňového plánu. O stave
informuje povodňovú komisiu okresu KNM, obec Rudinu a ďalšie okolité obce.



Príloha č. 4

Zoznam dopravných prostriedkov a osôb na záchranne povodňové práce

Druh vozidla rr ŠPZ držiteľ meno vodiča bydlisko zamestn. č. tel.
Octavia Combi KM 631 obec Nesluša Ing. Chovaňak Marián Nesluša 422 OCÚ Nesluša 0903510303
Požiarnicky špeciál DHZ Nesluša Jantošík Albín Nesluša 179 0908199856
Škoda Felícia KM 971 AA obec Nesluša Gúcky Pavol Nesluša 1040 OCÚ Nesluša 0907832872
Zetor 25 Janáč Viliam Janáč Viliam Nesluša 303
Crystal Kočica Jozef Kočica Jozef Nesluša 265
LKT Martinček Pavol Martinček Pavol Nesluša
LKT Jantošík Ján Jantošík Ján Nesluša

V prípade potreby pri stave ohrozenia je každý občan, ktorý je držiteľom motorového vozidla, je povinný toto poskytnúť, riadiť ho
a vykonávať v služby podľa pokynov ústrednej povodňovej komisie alebo veliteľov pracovných jednotiek.



Príloha Č. 5

Zoznam záchranných pracovných jednotiek

Meno a I2riezvisko bydlisko funkcia
S l í ž Stanislav Nesluša 975 veliteľ
S l í ž Ján ml. Nesluša 741 člen
S v r č e k Milan Nesluša 462 člen

, L i s k o Justín Nesluiša 929 člen
B u č e k Ján Nesluša 627 člen
Jan t o š í k Peter Nesluša 558 člen
Tab a č e k Vladimír Nesluša 761 veliteľ
S v r č e k Jaroslav ml. Nesluša 380 člen
Jan á č Milan Nesluša 441 člen
Hru b y Pavol Nesluša 391 člen
Damašek Jaroslav Nesluša 412 člen
Medzihorský Štefan Nesluša 869 člen
S l í ž Augustín Nesluša 910 veliteľ
Vilim Adam Nesluša 834 člen
Kutnár Stanislav Nesluša 345 člen
Vrábel Pavol Nesluša 306 člen
Gre ň o Pavol Nesluša 314 člen
V l č e k Peter Nesluša 542 člen
P o l á č e k Stefan Nesluša 922 veliteľ
Holík Vendelín Nesluša 241 člen
Ševčík Metod Nesluša 827 člen
Berger Štefan Nesluša 155 člen
Dup k a l a Daniel Nesluša 1031 člen
Jan t o š í k Albín Nesluša 179 člen
V l č e k Ján Nesluša 914 veliteľ
Zagrapan Štefan Nesluša 573 člen
Slíž Jozef Nesluša 116 člen
Haľama Ján Nesluša 891 člen
S u c h á ň Ladislav Nesluša 681 člen
S a r lin a Jaroslav Nesluša 269 člen
O ndr ú š e k Silvester Nesluša 913 veliteľ
Hrubý Ivan Nesluša 67 člen
MačekPavol Nesluša 965 člen
Korman Ján Nesluša 886 člen
Dru g o František Nesluša 25 člen
S k rut e k Ján Nesluša 32 člen

Velitelia jednotiek sú oprávnení požadovať materiálno- technickú
i osobnú pomoc od ostatných občanov obce.



Príloha č. 6

Evakulačný plán ohrozených obyvateľov
vrátane určenia náhradného ubytovania a stravovania

Čísla ohrozovaných počet počet Doprav. prostr. miesto miesto
domov a objektov osôb zvierat evakuláciu ubytovania stravovania

865, 828, 495, '494 Zák!. škola Pohostinstvo
460, 23 AviaDHZ horná horný koniec

traktor OCÚ

348,335,332,323
322,

Školská jedáleň
25 AviaDHZ

traktor OCÚ

Zákl. škola
Kutiny

247, 182, 18, 183,
197,132,131

Priestory
l-SD nad cukrár-
ňou

Reštaurácia
l-SD v centre

obce
24 AviaDHZ

traktor OCÚ

46,48,82,3,
4, 20

AviaDHZ
traktor OCÚ

DOSDOS



Príloha č.7

Zoznam protipo\"odňo\"ého materiálu verejného dobrovoľného hasič ského zboru (ďalej DHZ)

Pre potreb zásahových jednotiek vyčleňuje sa z materiálu verejného DHZ tento
protipovodňo 'materiál:

Druh mat., stroja množstvo

Trhacie háky 2 ks

Požiarne rebríky 2 ks

Gumené čižmy 8 párov

Záchranné laná 2 ks

Sekery 20 ks

Ručné el. lampy 2 ks

Nepremokavé plášte 10 ks

POŽ.čerpadlo PS 8 l ks

POŽ. čerpadlo PS 12 l ks

Velitelia záchranných jednotiek sú oprávnení požadovať prostriedky materiálnotechnickej
pomoci od všetkých občanov obce.



Príloha č.S

Prehľad najvi ~ . obce Nesluše

1. Rodinné
ľado á
koryta o

. mostov u Janáčich, Píla komposesorátu. Pod mostami môže vzniknú'
zátaras z odpadových drevín, čím môže dôjsť k vyliatiu vody z

pri moste do Parišich a na sútoku Parišovského a Dunkovského

3. Objekty o 'oli mosta pred ZŠ v Kutinách

4. O [e rry o .olí mostov ana sútoku Dmdovského potoka s tokom Neslušanky

5. Hospodárské budovy a píla u bývalého JRD

6. Objekty okolo mosta a lávka v osade u .Chovancov

. Objekty v okolí mosta v osade u Vlkov

8. Objekty v okolí mosta u Plátkov a na sútoku Neslušanky s tamojším potokom

9. Objekty v okolí mosta na dolnom konci pri bývalom pohostinstve u Janáčika

10. Objekty v okolí mosta na dolnom konci na konečnej autobusovej zastávke, píla na dol.
konci

Najväčšie povodňové ohrozenia môžu nastať v miestach premostení toku, pretože pod
mostami sa môžu vytvoriť ľadové bariéry a prekážky z predmetov na nesených vodou,
čím môže dôjsť k vyliatiu vody z koryta a k zaplaveniu okolia.



Príloha č.9

Všeobcné zakladné povinnosti občanov pri vzniku povodní

Každý občan je povinný:

1. Dbať, aby svojím konaním nevytváral vo vodných tokoch prekážky, hrádze
a vodné zdrže, ktoré by pri zvýšenom stave hladiny toku mohli spôsobiť
povodňové nebezpečenstvo

2. Ohlasovať nebezpečie vzniku niektorého zo stupňov povodňovej aktivity

3. Sám a iniciatívne vykonávať opatrenia na ochranu svojho života a zdravia
ako i svojich spooluobčanov, opatrenia na ochranu socialistického i
súkromného vlastníctva

4. Riadiť sa pokynmi miestnej povodňovej komisie, veliteľov a členov
záchranných jednotiek a členov hlásnej služby

5. Poskytnúť všestrannú technickú a materiálnu pomoc, náradie, pohonné
hmoty, motorové dopravné prostriedky, ich vedenie, ďalšiu osobnú pomoc

6. Poskytnúť pomoc povodňou postihnutým osobám formou materiálnou,
ubytovaním stravou a pod.

7. Zakazuje sa zdržiavať v povodňou postihnutých oblastiach, alebo
prekážať záchranným jednotkám v ich činnosti



Obecný úrad N e s l II Š a

V Nesluši 18.2.2008

VÝPIS UZNESENIA OZ

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní, konanom 14.2.2008 sa oboznámilo
s návrhom povodňového plánu obce.

Po prečítaní predloženého VZN Č. 1/2008 bolo prijaté

Uznesenie č.I./2008 bod B - 4

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ uje
VZN Č. 1/2008 - povodňový plán obce.

éhCNJ
Ing.Marian Chovaňák

starosta obce


