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v čiastkovom povodí nad obcou.
3. Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania
obyvateľstva v obci.
4. Správcovia vodných tokov na území obce – adresa, číslo telefónu, e-mailová
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Povodňové záchranné práce obce
1. Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených
povodňou.
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4. Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických
úsekoch vodných tokov (opatrenia na uvoľňovanie prietokových profilov pod
mostami, priepustami a lávkami, uvoľňovanie ľadových zátarás, zápch
vytvorených z vodou priplavených predmetov).
5. Postup zabezpečenie dezinfekcie studní, žúmp, obytných priestorov a odvozu
a zneškodňovania uhynutých zvierat a iných odpadov.
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1. Zoznam dopravných prostriedkov, strojov a zariadení na výkon povodňových
záchranných prác. Dopravné prostriedky, stroje a zariadenia, ktoré sú určené
na výkon povodňových záchranných prác sa v predvídateľnom rozsahu
zabezpečujú vopred dohodou.
2. Zoznam členov obecného hasičského zboru (adresy a telefónne spojenie).
3. Materiálno-technické vybavenie obecného hasičského zboru na výkon
povodňových záchranných prác.
4. Zoznam členov pracovných čiat obce a pracovných čiat vyčlenených
právnickými osobami na výkon povodňových záchranných prác.

VI.

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

Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb a fyzických
osôb – podnikateľov obsahuje tieto údaje:
1. Názov subjektu.
2. Adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa a číslo faxu.
3. Mená osôb zodpovedných za vykonávanie opatrení na ochranu pred
povodňami, ktoré sú uvedené v povodňovom pláne záchranných prác, ich
adresy a spôsoby vyrozumenia.
VII. Pomocná dokumentácia
1. Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečovaním a riadením
ochrany pred povodňami.
2. Vzory príkazov a dokumentov, ktoré budú potrebné pri riadení a
zabezpečovaní ochrany pred povodňami.
VIII. Prílohy
Obsahom prílohy povodňového plánu záchranných prác obce sú tabuľky,
konkrétne prehľady, schémy, zoznamy, databázy, uznesenia obecného
zastupiteľstva, ktoré sú potrebné na doplnenie textovej časti a grafickej časti
povodňového plánu záchranných prác.
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B. GRAFICKÁ ČASŤ
Grafická časť obsahuje najmä nasledujúce údaje:
a) predpokladaný rozsah zaplavenia územia zobrazený podľa súradníc
záplavových čiar prevzatých z príslušnej mapy povodňového ohrozenia,
b) domy, objekty, časti obcí, miest, ktoré môžu byť zaplavené a bude potrebné z
nich vykonať evakuáciu,
c) evakuačné trasy,
d) objekty určené na núdzové ubytovanie,
e) priestory na umiestnenie zvierat a materiálu,
f) priestory sústredenia mechanizmov určených na povodňové záchranné práce,
g) lokality, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky,
h) poloha vodomerných staníc a vodočetných staníc na vodných tokoch,
i) vyznačenie kritických miest križovania vodných tokov s prístupovými
komunikáciami do obcí, k priemyselným a poľnohospodárskym areálom v
katastrálnom území obce.
Grafická časť predpokladaných povodňových záchranných prác v meste sa
vypracúva na mapách v mierkach 1 : 1 440, 1 : 2 880 alebo podľa konkrétnych
podmienok a možností alebo v digitálnej forme v geografickom informačnom
systéme.
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ÚVOD
Účinná ochrana
ľudských a materiálnych hodnôt pred hroziacim
nebezpečenstvom povodní vyžaduje náležitú a koordinovanú prípravu pred týmto
nebezpečenstvom. Táto sa musí viesť ako cieľavedomý trvalý systém, založený na
odbornej, technickej, hlavne však pohotovej akcieschopnej pripravenosti. Ochrana
pred povodňami sú činnosti, ktoré sú zamerané na zníženie povodňového rizika na
povodňami ohrozovanom území, na predchádzanie záplavám spôsobovanými
povodňami a na zmierňovanie nepriaznivých následkov povodní na ľudské zdravie,
životné prostredie, kultúrne dedičstvo a na hospodársku činnosť.

I.

ZÁMER ZABEZPEČENIA, RIADENIA A VYKONÁVANIA POVODŇOVÝCH
ZÁCHRANNÝCH PRÁC

Tento plán povodňových záchranných prác obsahuje povinnosti obce pri
ochrane pred povodňami a pri predchádzaní nepriaznivým účinkom v čase povodní.
Záchranné práce sú činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu
majetku, ako aj ich odsun z ohrozených alebo postihnutých priestorov. Súčasťou
záchranných prác sú činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov
mimoriadnej udalosti a vytvorenie podmienok na odstránenie následkov mimoriadnej
udalosti. (§ 3 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. v zn. n. p.)
Vo veciach ochrany pred povodňami, obec Semerovo spolupracuje
s Obvodným úradom životného prostredia Nové Zámky, Obvodným úradom Nové
Zámky, OR HaZZ Nové Zámky, so správcom vodohospodársky významných
vodných tokov a so správcami drobných vodných tokov v katastrálnom území obce
Semerovo
Obec Semerovo zabezpečí riadenie a vykonávanie povodňových ZP v zmysle
zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami § 26, Vyhláška MV SR č. 523/2006
o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek
civilnej ochrany.
Obec Semerovo spolupracuje v rámci svojich možností na vykonávaní
preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami v katastrálnom území obce
Semerovo, 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.
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II.

1.

ZOZNAM ORGÁNOV, KOMISIÍ A ŠTÁBOV, KTORÉ RIADIA A ZABEZPEČUJÚ OCHRANU PRED POVODŇAMI,
VRÁTANE ADRIES, ČÍSIEL TELEFÓNU, E-MAILOVÝCH ADRIES A ČÍSIEL FAXU

Obecná povodňová komisia – zoznam členov, adresy domov a na pracovisko, spôsoby vyrozumenia

ZLOŽENIE OBECNEJ POVODŇOVEJ KOMISIE (MPK)
Funkcia
Meno
v povodňovej Pracovisko
a priezvisko titul komisii

Číslo telefónu
na pracovisku

Číslo
mobilu

Imrich
Hrabovský

Predseda

Obec SemerovoOÚ

035 / 6474101

0905634035 035 / 6474001

Ing. Peter Čelko

Zástupca

SHR Boroš

Tajomníčka

Obec Semerovo OÚ

Člen

Juraj Preložník
Pavol Husár

Veronika
Štefániková
Ing. Marek
Šemelák

Číslo telefónu
domov

Fax

E-mail

Adresa bydliska

035 /
6450010

obec.semerov
Semerovo č. 556
o@stonline.sk

0905962192 035 / 6474308

Semerovo č. 290

0910265350 035 / 6474242

Semerovo č. 252

poslanec

0903457488

Semerovo č. 176

Člen

Hasič

0905308495

Semerovo č. 33

Člen

Hasič

0910955812

Semerovo č. 300

035 /6450082

Sídlo povodňovej komisie obce je v budove Obecného úradu, na čísle tel. 035 / 6474101 a to po dobu vyhlásenia stavu pohotovosti a ohrozenia.
Zvolanie členov povodňovej komisie obce bude vykonané telefonicky. Zvoz bude zabezpečený motorovými vozidlami Obecného úradu v Semerove.
Za zvolanie povodňovej komisie je zodpovedný starosta obce, v jeho neprítomnosti členovia v poradí na zozname
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2.

Krízový štáb Obce – zoznam členov, adresy domov a na pracovisko, spôsoby vyrozumenia

ŠTÁB KRÍZOVÉHO RIADENIA OBCE SEMEROVO
Funkcia
Meno
v povodňovej Pracovisko
a priezvisko titul komisii

Číslo telefónu
na pracovisku

Číslo
mobilu

Imrich
Hrabovský

Predseda

Obec SemerovoOÚ

035 / 6474101

0905634035 035 / 6474001

Ing. Peter Čelko

Zástupca

SHR Boroš

Veronika
Štefániková

Tajomníčka

Obec Semerovo OÚ

Juraj Preložník

Člen

Hasič

3.

035 /6450082

Číslo telefónu
domov

Fax

E-mail

Adresa bydliska

035 /
6450010

obec.semerov
Semerovo č. 556
o@stonline.sk

0905962192 035 / 6474308

Semerovo č. 290

0910265350 035 / 6474242

Semerovo č. 252

0905308495

Semerovo č. 33

Obvodný úrad životného prostredia v Nových Zámkoch
Obvodný úrad životného prostredia Nové Zámky
Svätoplukova 1
940 62 Nové Zámky
Telefón: 035/642 09 06
Fax: 035/642 09 06
E-mail: prednosta@nz.ouzp.sk
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4.

Obvodná povodňová komisia
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5.

Technický štáb obvodnej povodňovej komisie
Meno

priezvisko, titul

Funkci
av
OPK

pplk. František
Jankovský,
JUDr.

vedúci

Norbert Záležák,
Mgr.
Tivadár Bréda,
npor.
Jozef Slovák, Mgr.

zástupc
a
člen TŠ

Pracovisko

Číslo
telefónu na
pracovisko

Číslo mobilu

Číslo telefónu
domov
035/641 15 12

Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného
zboru Nové Zámky

035/643 20 27
035/643 20 30
035/645 06 00

0915/496 320

035/643 20 27
035/643 20 30
036/751 07 20

0915/496 321

člen TŠ

Okresné riaditeľstvo
HaZZ Nové Zámky
Hasičská stanica
Štúrovo
ObÚ Nové Zámky

Milan Oroský, Ing.

člen TŠ

Kristián Slatárovič,
Ing.
Gejza Makács

Fax

035/645 06
02
035/643 20
28

E-mail

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

035/691 31 05

035/650 05 14

ObÚ Štúrovo

036/751 17 95

0915/114 495

036/751 22 60

člen TŠ

SVP Správa pov. dolnej Nitry

035/640 00 39

0905/400 039

člen TŠ

SVP Správa pov. dol. Váhu

031/770 22 00

0903/400 726

sala@svp.sk

Jarmila
Michalková, Ing.
Klára Maitz, Ing.

člen TŠ

036/631 21 45

0903/965 814

jarmila.michalkova@svp.sk

035/773 09 91

0903/654 272

klara.maitz@svp.sk

pplk.Daniel
Zahorák,
Mgr.
kpt.Attila Haládik

člen TŠ

SVP Správa povodia dol.
Hrona a dol. Ipľa
SVP Správa vnútorných vôd
Komárno
Okr. riad. Policajného
zboru Nové Zámky

0961/33 31 00

0905/562 055

člen TŠ

OO PZ Štúrovo

036/751 11 13

0915/876 229

Gabriela Hlavatá,
Ing.
Ladislav Slaný, Ing.

člen TŠ

OÚ ŽP Nové Zámky

035/642 09 06

člen TŠ

RÚVZ Nové Zámky

035/691 24 40

6.

člen TŠ

036/751 15
04

vhs.sturovo@hazz.minv.sk

0915/496 325
0905/922 001
0903/241 961

035/650 23 11

Jozef.Slovak@nz.vs.sk
036/751 17
95
035/640 00
39

okr@st.vs.sk
uk.nzamky.svp@zoznam.sk

0961/333
109

daniel.zahorak@minv.sk

036/7511
114

attila.haladik@minv.sk
hlavata@nz.ouzp.sk

035/640 09
96

ruvznz@stonline.sk

Obvodný úrad v Nových Zámkoch
Obvodný úrad Nové Zámky
Podzámska 25
940 01 Nové Zámky
Telefón: 035/691 31 00
Fax: 035/691 31 48
E-mail: prednosta@nz.vs.sk
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7.

Krízový štáb obvodného úradu
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8.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Nových Zámkoch
tel: 035/643 20 27
fax: 035/645 06 01
mobil: 0915/761 652
email: riaditel.nz@hazz.minv.sk

9.

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému
Obvodný úrad v Nitre
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Koordinačné stredisko IZS
Štefánikova tr.69
849 01 Nitra
Jednotné európske číslo tiesňového volania 112
Tel: 037/6549 335 (HOVORY SÚ NAHRÁVANÉ)
Fax: 037/6549 326

10. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nových Zámkoch
OR PZ Nové Zámky
Bratov Baldigarovcov 7
940 91 Nové Zámky
tel.: 0961 331 111 – spojovateľka
mobil: 0905/562 055
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11.
a) dobrovoľný hasičský zbor SEMEROVO
1. Plán zvolania Obecného hasičského zboru:
Funkcia

Meno a priezvisko

Bydlisko

Telefón prac. Byt

Predseda

Pavol Husár

Semerovo č. 300

Veliteľ

Juraj Preložník

Semerovo č. 33

0905308495

Tajomník

Mária HUSÁROVÁ

Semerovo č. 300

0910 095 812

Pokladník

Mária Husárová ml.

Preventívar

Marek Dvonč

Semerovo č. 99

0910165064

Ref. mládeže

Mário Haládik

Semerovo č. 120

0917618175

Strojník OHZ

Juraj PÉTERI

Semerovo č. 509

0910955812

2. Zoznam dobrovoľných členov obecného hasičského zboru:
Meno a priezvisko

Adresa

Tel. č., mobil
0908 764 843

Pavol

Husár

Semerovo č. d. 300
0910 955 812

Štefan

Bujdák

Semerovo č. d. 330

035 / 64 743 94

Štefan

Mokráš

Semerovo č. d. 562

035 / 64 741 90

Anna

Husárová

Semerovo č. d. 562

Karol

Bujdák

Semerovo č. d. 547

035 / 64 742 95

Karol

Haládik

Semerovo č. d. 430

035 / 64 742 03

Ľudovít

Hatala

Semerovo č. d. 381

Miroslav Tomaštík

Semerovo č. d. 509

Štefan

Semerovo č. d. 57

Péteri
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Marián

Jakab

Semerovo č. d. 304

035 / 64 742 72

Dušan

Ivanič

Semerovo č. d. 453

035 / 64 743 88

Mário

Haládik

Semerovo č. d. 120

Juraj

Mojžiš

Semerovo č. d. 562

Ladislav Šemelák

Semerovo č. d. 563

Ján

Bartoš

Semerovo č. d. 106

Juraj

Otruba

Semerovo č. d. 111

Dvonč

Semerovo č. d. 99

Marek

0917618175

0903 230 476
0910165064

Gejza

Kuki

Semerovo č. d. 305

Karol

Gašparík

Semerovo č. d. 623

035 / 64 742 58

Juraj

Péteri

Semerovo č. d. 57

0903 557 863

Juraj

Preložník

Semerovo č. d. 33

035 / 64 741 00
0905308495

Pavol

Mojžiš

Semerovo č. d. 562

0908524498

Jaroslav Haládik

Semerovo č. d. 120

0915096705

Imrich

Barus

Semerovo č. d. 346

Juraj

Tomaštík

Semerovo č. d. 284

035 / 64 741 05
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III.

STUPNE POVODŇOVEJ AKTIVITY, PREDPOVEDNÁ POVODŇOVÁ SLUŽBA,
HLÁSNA POVODŇOVÁ SLUŽBA A VAROVANIE OBYVATEĽSTVA

1.

Vodné toky pretekajúce cez obec Branovský potok
Obec má tri mosty
Obec ohrozuje sedem prívalových záplavových vĺn ( podľa skutočností máj – júl 2010 ):

- prívalová vlna z parciel pred bývalou tehelňou plocha cca 300 - 400 ha, ktorá vteká
nekontrolovane melioračným kanálom popri bývalom areáli teheľne až do obce na štadión FC
a Športovú ulicu č.d. 135, 133, 132, životy a zdravie ohrozujúce prívaly!!! V roku 2010 4x !!!!
- prívalová vlna z polí Agrospolu, ohrozuje štátnu cestu a domy na konci Čahanskej ulice
č.d. 436, 435, 434, 433, smerom na obec Čechy,
- prívalová vlna zo štátnej cesty Kolta – Nové Zámky pre neexistujúcu priekopu pozdĺž
štátnej cesty Kolta – Nové Zámky ohrozuje a zaplavuje domy, záhrady a dvory po celej dĺžke
štátnej cesty Semerovo – Čechy po Branovský potok na Jasovskej ulici č.d. 367, 368, 369, 370,
371, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384,
- rákosím zarastený Branovský potok, ktorý sa následne vylieva z koryta, ohrozuje domy
na Potočnej č.d. 587, 590, 591, 596, 592, 593, 594, 595,
- prívalová vlna z polí Agrospolu popri cintoríne a ohrozuje chatky a domy na ulici Antona
Kršáka č.d. 309 – 315,
- prívalová vlna zo záhrad a viníc z Ujvár doliny a ohrozuje Mlynskú ulicu ,
- prívalová vlna z parciel R.A.B. spol. s r.o. ničí asfalt na komunikácii a most cez
Branovský potok,
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2.

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

Stupne povodňovej aktivity (stupne PA) charakterizujú mieru nebezpečenstva
povodne, viazanú na stanovené vodné stavy alebo prietoky na vodných tokoch a na
vodných stavbách pri povodňovej situácii. Vodné stavy a prietoky zodpovedajúce
stupňom PA schvaľuje Ministerstvo životného prostredia SR na návrh správcu vodného
toku po prerokovaní s orgánom štátnej správy ochrany pred povodňami a so
Slovenským hydrometeorologickým ústavom.
V povodňových plánoch sa určujú tieto stupne povodňovej aktivity:
I. stupeň povodňovej aktivity
II. stupeň povodňovej aktivity
III. stupeň povodňovej aktivity
I. stupeň povodňovej aktivity nastáva (nevyhlasuje sa):
•

•

pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pri
stúpajúcej tendencii hladiny vody na vodnom toku. Na upravených
ohrádzovaných tokoch je to stav, keď voda vystúpi z koryta vodného toku a
dosiahne pätu hrádze. Na prirodzených nezregulovaných vodných tokoch je to
spravidla stav, keď hladina stúpa a blíži sa k brehovej čiare.
pri očakávaní zvýšeného odtoku z topiaceho sa snehu podľa meteorologických
predpovedí.

II. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje:
•

•

•

pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pri
stúpajúcej tendencii hladiny vody na vodnom toku. Na neohrádzovaných vodných
tokoch je to stav, kedy hladina vody v koryte dosiahne brehovú čiaru a má
stúpajúcu tendenciu.
na začiatku topenia snehu, ak podľa predpovednej povodňovej služby možno
očakávať rýchle stúpanie hladín vodných tokov alebo pri očakávanom odchode
ľadov.
pri výskyte vnútorných vôd, ak sa intenzívnym prečerpávaním vody dodrží
maximálna hladina vnútorných vôd určená manipulačným poriadkom vodnej
stavby

III. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje:
pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne, pri nižšom
vodnom stave, ak na ohrádzovanom toku trvá stav pohotovosti 20 dní alebo ak začne
premokať hrádza, prípadne nastanú iné neočakávané okolnosti, ktoré môžu spôsobiť
škody. Na neohrádzovanom vodnom toku je to stav, kedy hladina vody vystúpi z koryta
vodného toku a môže spôsobiť škody.
•
•

pri odchode ľadov, ak je priame nebezpečenstvo tvorby ľadových zátarás alebo ak
sa zátarasy začali tvoriť.
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.
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•
•

-

pri prívalových vodách spôsobených extrémnou zrážkovou činnosťou a pri
očakávanom postupe povodňovej vlny.
pri záplave územia pod vodnou stavbou, ktorú spôsobila porucha alebo havária
zariadení vodnej stavby.
II. a III. stupeň povodňovej aktivity vyhlasuje a odvoláva na návrh správcu
vodohospodársky významného toku, správcu drobného vodného toku alebo
z vlastného podnetu pre územie obce
a) starosta obce
b) prednosta obvodného úradu životného prostredia pre územie viacerých obcí alebo pre
územie obvodu

Vyhlásený II. a III. stupeň povodňovej aktivity môže trvať aj po poklese hladiny pod
príslušnú niveletu na vodočte, ak ešte pretrvávajú dôvody, ktoré viedli k ich vyhláseniu.
Môže to byť napríklad porucha vodnej stavby (porušená hrádza, ľadochod) nutnosť
pokračovania povodňových záchranných prác (vyčerpávanie vôd z pivníc, odstraňovanie
bahna, obnova životne dôležitých sietí, a pod.) alebo povodňových zabezpečovacích
prác (usmernenie prietoku do pôvodného koryta, čerpanie vnútorných vôd, uvoľňovanie
koryta od nánosov alebo ľadu, a pod.).
Opis a rozčlenenie stupňov PA, postup pre vyhlasovanie a odvolávanie PA a zoznam
rozhodu-júcich a pomocných vodomerných staníc je obsahom povodňových plánov
zabezpečovacích
prác.
Stupne povodňovej aktivity pre rozhodujúce hydrologické stanice SHMÚ

Obec, ktorá vyhlásila alebo odvolala II. stupeň a III. stupeň povodňovej aktivity
počas povodňovej situácie pre územie obce, bezodkladne o tom informuje obvodný
úrad životného prostredia, obvodný úrad alebo koordinačné stredisko integrovaného
záchranného systému alebo Hasičský a záchranný zbor, správcu vodohospodársky
významných vodných tokov a ústav.
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3.

Organizačné zabezpečenie
obyvateľstva v obci.

hlásnej

povodňovej

služby

a

varovania

Hlásna povodňová služba prijíma a poskytuje informácie súvisiace s možným
vznikom povodňovej situácie alebo so vznikom mimoriadnej udalosti, na základe ktorých
sa s využitím informačného systému civilnej ochrany (§ 3 ods. 12 zákona č. 42/1994
Z.z. v zn.nesk.predp.) zabezpečí včasné varovanie obyvateľstva, vyrozumenie orgánov
ochrany pred povodňami, orgánov štátnej správy, zložiek Hasičského a záchranného
zboru a obcí na povodňou ohrozenom území.
Hlásnu povodňovú službu zabezpečuje:
a) ministerstvo vnútra, obvodné úrady v sídlach krajov, obvodné úrady a obce,
b) ministerstvo prostredníctvom ústavu a správcu vodohospodársky významných vodných tokov,
c) krajské úrady životného prostredia a obvodné úrady životného prostredia,
d) predpovedná povodňová služba.
Varovanie obyvateľstva na povodňou ohrozenom území vykonáva varovacie a vyrozumievacie
centrum civilnej ochrany alebo obec podľa § 3a a § 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 42/1994 Z.z.
v znení neskorších predpisov.

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.
Obec odosiela varovnú povodňovú správu ak:
- došlo k vybreženiu vôd z koryta vodného toku na území obce, alebo ak je zjavná
takáto hrozba,
- hladina vody na vodnom toku Branovský potok dosiahne navýšenie 75% objemu
prietoku., prípadne výšku, ktorú obec, správca vodnej stavby, alebo investor inej stavby
na vodnom toku označí za vznik povodňovej situácie
- ide o mimoriadne úkazy pri odchode ľadov, pri vzniku ľadových zátaras, 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
a) "VŠEOBECNÉ OHROZENIE" - dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri
ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov
mimoriadnej udalosti,

24

Povodňový plán záchranných prác Obce SEMEROVO
b) "OHROZENIE VODOU" - šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození
ničivými účinkami vody.
Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti
sa vyhlasuje signálom "KONIEC OHROZENIA" - dvojminútovým stálym tónom sirén
bez opakovania. Varovné signály a signál "KONIEC OHROZENIA" sa následne
dopĺňajú hovorenou
informáciou prostredníctvom hromadných informačných
prostriedkov.
4.

Správcovia vodných tokov na území obce – adresa, číslo telefónu, e-mailová
adresa a číslo faxu.

Správcovia vodných tokov
na území obvodu

Adresa

Telefón

E-mail

Fax

031/770 22 00-2
Slovenský vodohospodársky
podnik, š. p.
Odštepný závod Piešťany
Správa povodia dolného Váhu

ul. Dolná č. 16
927 00 Šaľa

riaditeľ:
Ing. Miroslav SPÁL
tel.: 031/770 22 0002

Slovenský
vodohospodársky podnik, š.
p.
Odštepný závod Piešťany
Správa povodia dolnej Nitry

Za
hydrocentrálou 8
949 01 Nitra

037/772 17 73-4

vysunuté pracovisko:

Námestie
Slobody 1

Úseková kancelária
Nové Zámky

riaditeľ:
Ing. Silvester
VARGA
tel.: 037/772 17 64

tel.: 035/640 00 54

940 01 Nové
Zámky

sala@svp.sk

031/770 29
28

nitra@svp.sk

037/741 69
24

uknz.svp@gmail.co
m

ústredňa:
tel.: 036/635 76 00

Slovenský
vodohospodársky podnik, š.
p.
Odštepný závod Banská
Bystrica
Správa dolného Hrona a
dolného Ipľa

Koháryho 44
934 80 Levice

Slovenský
vodohospodársky podnik, š.
p.
Odštepný závod Bratislava
Správa vnútorných vôd
Komárno

Svätoondrejská
6
945 05 Komárno

dispečing:
tel.: 036/631 21 45-6

035/640 00
54

036/631 77
85
levice@svp.sk
036/631 77 8
6

poverený výkonom
funkcie riaditeľa:
Ing. Juraj JURICA
tel.: 036/631 57 88
Ústredňa:
tel.: 035/773 09 848, 035/773 09 91-3

komarno@svp.sk

035/773 09
87

tel.: 02/434 229 31

info@hmsp.sk

02/452 489
46

Vrakunská 29,
Hydromeliorácie, štátny
podnik

825 63
Bratislava 211
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IV.

POVODŇOVÉ ZÁCHRANNÉ PRÁCE OBCE

1.

Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených
povodňou.

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.
Obec odosiela varovnú povodňovú správu ak:
- došlo k vybreženiu vôd z koryta vodného toku na území obce, alebo ak je zjavná
takáto hrozba,
- hladina vody na vodnom toku Branovský potok dosiahne navýšenie 75% objemu
prietoku, ktorú obec, správca vodnej stavby, alebo investor inej stavby na vodnom toku
označí za vznik povodňovej situácie,
- ide o mimoriadne úkazy pri odchode ľadov, pri vzniku ľadových zátaras, 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 obce 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
a) "VŠEOBECNÉ OHROZENIE" - dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri
ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov
mimoriadnej udalosti,
b) "OHROZENIE VODOU" - šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození
ničivými účinkami vody.
Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti
sa vyhlasuje signálom "KONIEC OHROZENIA" - dvojminútovým stálym tónom sirén
bez opakovania. Varovné signály a signál "KONIEC OHROZENIA" sa následne
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dopĺňajú hovorenou
prostriedkov.
2.

informáciou

prostredníctvom

hromadných informačných

Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb
– podľa vypracovaného Plánu evakuácie obce SEMEROVO.

Evakuácia
V prípade nutnosti evakuácie obyvateľstva z ohrozených oblastí zabezpečí
starosta obce postupnosť evakuácie podľa aktuálnej situácie, pričom evakuovať
sa začnú obyvatelia z najviac ohrozenej časti obce. Najrýchlejšia evakuácia je po
miestnych komunikáciách.
V ohrozených častiach obce sa nenachádzajú výrobné podniky ani žiadne
organizácie.
Miesta náhradného ubytovania sú určené nasledovne:
1. Telocvičňa pri základnej škole s plochou cca 200 m2
2. Kultúrny dom s plochou cca 200 m2
Upozornenie:
1./ Pri evakuácii je nutná súčinnosť okresných orgánov nakoľko zariadenie napr.
lôžka, deky a pod. obec v držbe nemá.
2./ V prípade nutnosti evakuácie hospodárskych zvierat, tieto budú sústredené
v areáli Poľnohospodárskeho družstva Semerovo, prípadne v Hydinárskom
podniku, ale len za predpokladu písomného súhlasu Okresnej veterinárnej správy
Nové Zámky, inak sa evakuácia nedá zabezpečiť.

3.

Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení
Zoznam obytných budov,
z Branovského potoka:

ktoré

môžu

byť

postihnuté

záplavami

Č. súpisné: 365, 420, 422, 538, 537, 536, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 600, 304,
129, 126, 132, 133, 135, 136
Zoznam obytných budov, ktoré môžu byť postihnuté záplavami,
spôsobených prívalovými vodami zo štátnej cesty a poľných parciel zo
smeru Kolta - Jasová
Č. súpisné:527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 537, 538, 366, 367, 368,
369, 370, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
Zoznam obytných budov, ktoré môžu byť postihnuté záplavami,
spôsobených prívalovými vodami odvodňovacieho kanála štátnej cesty zo
smeru Kolta – Dvory nad Žitavou – bývalý areál tehelne
Č súpisné: 137, šatňa FC 136, 135, 133, 132, 126,
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Zoznam obytných budov, ktoré môžu byť postihnuté záplavami,
spôsobených prívalovými vodami poľ. parciel a štátnej cesty zo smeru
Čechy
Č. súpisné: 434, 435, 433, 431, 430, 429
3.

Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických
úsekoch vodných tokov (opatrenia na uvoľňovanie prietokových profilov
pod mostami, priepustmi a lávkami, uvoľňovanie ľadových zátarás, zápch
vytvorených z vodou priplavených predmetov) – Správca vodného toku za
pomoci osôb určených v Povodňovom pláne obce Semerovo.

4.

Postup zabezpečenie dezinfekcie studní, žúmp, obytných priestorov a
odvozu a zneškodňovania uhynutých zvierat a iných odpadov – za pomoci
veterinárnej služby.

Dezinfekcia žúmp, studní a obytných priestorov v prípade výskytu povodne sa
bude riešiť operatívne v spolupráci s MUDr. Milanom Krkoškom (Regionálny úrad
verejného zdravotníctva Nové Zámky, Slovenská 13; tel: 035/640 0992, 0905/345 740,
035/6912194).

5.

Prehľad rozvodných sietí a zariadení, ktoré by mohli ohroziť postihnuté
osoby, nasadené sily a prostriedky a majetok obyvateľov.
Čahanská cesta transformátor VN
Zodpovedné osoby : EZ Bratislava závor Nové Zámky

6.

Spôsob zorganizovania predčasného zberu úrody pri určených vodných
stavoch.
Ohrozená je len zastavaná časť obce Semerovo, z polí Agrospolu a R.A.B
voda stečie.

7.

Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu byť ohrozené povodňou
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Zoznam stavieb a obyvateľov, ktoré bude potrebné
evakuovať v prípade povodne.
- z Branovského potoka:
P.č.

Adresa

Meno a priezvisko

Poznámka

1

Semerovo č. 365

Vladimír Horváth

2

Semerovo č. 419

Štefánia Volfová

Spolu 2 obyvatelia

3

Semerovo č. 422

Ján Mandík

Spolu 4 obyvatelia

4

Semerovo č. 538

Michal Richter

Spolu 3 obyvatelia

5

Semerovo č. 537

Drahomíra Turzová

Spolu 4 obyvatelia

6

Semerovo č. 536

Ladislav Rosival

Spolu 2 obyvatelia

7

Semerovo č. 591

Mgr. Matúš Zubo

Spolu 7 obyvateľov

8

Semerovo č. 597

Ján Hatala

Spolu 2 obyvatelia

9

Semerovo č. 593

Laurinc Kotora

Spolu 4 obyvatelia

10

Semerovo č. 594

Jozef Daniš

Spolu 4 obyvatelia

11

Semerovo č. 595

Mária Hrbatá

12

Semerovo č. 596

Emil Žiga

13

Semerovo č. 598

Imrich Balogh

14

Semerovo č. 304

Mikuláš Rozemberg

Spolu 10 obyvateľov

15

Semerovo č. 129

Mikuláš Bohoš

Spolu 4 obyvatelia

16

Semerovo č. 126

Alžbeta Solárová

Spolu 2 obyvatelia

17

Semerovo č. 132

Alžbeta Péteriová

18

Semerovo č. 133

Štefan Ivanič

19

Semerovo č. 135

Miloš Hatala

20

Semerovo č. 136

Spolu 18 obyvateľov

Spolu 4 obyvatelia
Objekt FC – šatňa

- zo smeru Kolta - Jasová
P.č.

Adresa

Meno a priezvisko

Poznámka

1

Semerovo č. 527

Ing. Milan Čarnický

Spolu 4 obyvatelia
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2

Semerovo č. 528

Ing. Ladislav Dzurej

Spolu 2 obyvatelia

3

Semerovo č. 529

Alena Juríková

4

Semerovo č. 530

Veronika Mikulcová

5

Semerovo č. 531

Iveta Kozáková

Spolu 5 obyvatelia

6

Semerovo č. 532

Milan Miťko

Spolu 3 obyvatelia

7

Semerovo č. 533

Štefan Urbanič

Spolu 5 obyvateľov

8

Semerovo č. 534

Viktor Veselý

9

Semerovo č. 535

Štefan Norovský

Spolu 4 obyvatelia

10

Semerovo č. 537

Drahomíra Turzová

Spolu 4 obyvatelia

11

Semerovo č. 538

Michal Richter

Spolu 3 obyvatelia

12

Semerovo č. 366

František Harna

13

Semerovo č. 367

Emília Šuláková

14

Semerovo č. 368

Alžbeta Dzurejová

15

Semerovo č. 369

Helena Maceková

Spolu 2 obyvatelia

16

Semerovo č. 370

Július Csóka

Spolu 4 obyvatelia

17

Semerovo č. 371

Mária Farkašová

Spolu 4 obyvatelia

18

Semerovo č. 372

Katarína Kečkéšová

Spolu 2 obyvatelia

19

Semerovo č. 374

Imrich Turan

20

Semerovo č. 375

Milan Polhoš

Spolu 8 obyvateľov

21

Semerovo č. 376

Ján Šlechta

Spolu 2 obyvatelia

22

Semerovo č. 377

Mária Nagyová

Spolu 2 obyvatelia

23

Semerovo č. 378

Anna Chovanová

24

Semerovo č. 379

Magdaléna Haládiková

25

Semerovo č. 380

Eva Lakatošová

Spolu 4 obyvatelia

26

Semerovo č. 381

Mário Hatala

Spolu 5 obyvateľov

27

Semerovo č. 382

Juraj Kalina

Spolu 3 obyvatelia

28

Semerovo č. 383

Milan Urban

Spolu 3 obyvatelia

Spolu 4 obyvatelia
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29

Semerovo č. 384

Štefan Lakatoš

Spolu 4 obyvatelia

- smeru Kolta – Dvory nad Žitavou – bývalý areál tehelne
P.č.

Adresa

Meno a priezvisko

Poznámka

1

Semerovo č. 137

Alžbeta Šuláková

2

Semerovo č. 136

Ihrisko FC

Objekt FC – šatňa

3

Semerovo č. 135

Miloš Hatala

Spolu 4 obyvatelia

4

Semerovo č. 133

Štefan Ivanič

1

5

Semerovo č. 132

Alžbeta Péteriová

Spolu 4 obyvatelia

6

Semerovo č. 126

Alžbeta Solárová

1

Poznámka

- zo smeru Čechy

9.

P.č.

Adresa

Meno a priezvisko

1

Semerovo č. 434

Alžbeta Babincová

2

Semerovo č. 435

Ladislav Záha

3

Semerovo č. 433

Helena Bajlová

Spolu 5 obyvateľov

4

Semerovo č. 427

Michal Tégeň

Spolu 3 obyvatelia

5

Semerovo č. 430

Karol Haládik

Spolu 3 obyvatelia

6

Semerovo č. 429

Jana Bohošová

Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky, ich druhy,
množstvá a opatrenia na zamedzenie znečistenia vody.
V obci nie sú uskladnené trvale nebezpečné látky ktoré by znečistili vodné zdroje.
Poľnohospodárske postreky sa tiež zaobstarávajú len podľa aktuálnej potreby a v potrebnom
množstve na okamžité použitie.
V zdravotnom stredisku v ambulancii obvodných lekárov, pediatra, v zubnej ambulancii
a v rehabilitačnom stredisku sa uskladňujú dezinfekčné prostriedky v uzavretých sklenených
fľašiach v nevyhnutnom a minimálnom množstve.

V prípade získania – obdržania informácie o nesprávnom alebo nezákonnom
uskladňovaní nebezpečných látok je obec povinná to ohlásiť na :
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové
tel.035/6400992,0905/345740,035/6912194 resp. na políciu.

Zámky,

Slovenská

13,
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V. SILY A PROSTRIEDKY NA VÝKON POVODŇOVÝCH ZÁCHRANNÝCH PRÁC

1.

Zoznam dopravných prostriedkov, strojov a zariadení na výkon povodňových záchranných prác. Dopravné
prostriedky, stroje a zariadenia, ktoré sú určené na výkon povodňových záchranných prác sa v predvídateľnom
rozsahu zabezpečujú vopred dohodou.
Dopravné prostriedky na výkon záchranných prác budú zabezpečované najmä prostredníctvom Obecného hasičského zboru.
Obecný hasičský zbor má k dispozícii nasledovné dopravné prostriedky a špeciálne mechanizmy:
Druh dopravného prostriedku,
prípadne iného materiálu

Merná
jednotka

Počet

Ford

ks

1

Motorová striekačka

ks

2

Okrem týchto disponuje nasledovným protipovodňovým materiálom:
- vrecia na plnenie pieskom v počte 1000 ks (piesok sa nachádza v stavebninách stavebnej firmy Obnova )

32

Povodňový plán záchranných prác Obce SEMEROVO
Zabezpečenie iných dopravných prostriedkov a špeciálnych mechanizmov:
Druh dopravného prostriedku,
šp. mechanizmu

Organizácia

Telefónne číslo
035 / 647 41 02

Hon, cisterna

R.A.B. Semerovo

Hon

Agrospol Semerovo - družstvo

Mercedes
TATRA 815

2.

Stavebný

firma

Semerovo
ROBERT KASÁK

035 / 647 41 10

Obnova

035 / 647 41 06
0903455738
0905259463

Zabezpečenie pracovných síl na výkon povodňových záchranných prác.

Funkcia

Meno a priezvisko

Bydlisko

Pracovisko

Telefón
prac.

Byt

Predseda

Pavol Husár

Semerovo č. 300

0910955812

Veliteľ

Juraj Preložník

Semerovo č. 33

0905308495

Tajomník

Mária HUSÁROVÁ

Semerovo č. 300

0910 095 812
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Pokladník

Mária Husárová ml.

Preventívar

Marek Dvonč

Ref. mládeže

Mário Haládik

Strojník OHZ Juraj PÉTERI

Semerovo č. 99

0910165064

Semerovo č. 120

0917618175

Semerovo č. 509
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4. Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, žúmp a obytných priestorov
Dezinfekčné látky budú vyžiadané po dohode s MUDr. Milanom Krkoškom - Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky, Slovenská
13; tel: 035/640 0992, 0905/345 740, 035/6912194.

5. Zoznam členov pracovných čiat obce a pracovných čiat vyčlenených právnickými osobami na výkon povodňových
záchranných prác
Meno a priezvisko
Pavol

Husár

Adresa
Semerovo č. d. 300

Tel. č., mobil
0908 764 843
0910 955 812

Štefan

Bujdák

Semerovo č. d. 330

035 / 64 743 94

Štefan

Mokráš

Semerovo č. d. 562

035 / 64 741 90

Anna

Husárová

Semerovo č. d. 562

Karol

Bujdák

Semerovo č. d. 547

035 / 64 742 95

Karol

Haládik

Semerovo č. d. 430

035 / 64 742 03

Ľudovít

Hatala

Semerovo č. d. 381

Miroslav Tomaštík

Semerovo č. d. 509

Štefan

Péteri

Semerovo č. d. 57

Marián

Jakab

Semerovo č. d. 304

035 / 64 742 72

Dušan

Ivanič

Semerovo č. d. 453

035 / 64 743 88

Mário

Haládik

Semerovo č. d. 120

Juraj

Mojžiš

Semerovo č. d. 562

Ladislav Šemelák

0917618175

Semerovo č. d. 563
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Ján

Bartoš

Semerovo č. d. 106

Juraj

Otruba

Semerovo č. d. 111

Dvonč

Semerovo č. d. 99

Marek

0903 230 476
0910165064

Gejza

Kuki

Semerovo č. d. 305

Karol

Gašparík

Semerovo č. d. 623

035 / 64 742 58

Juraj

Péteri

Semerovo č. d. 57

0903 557 863

Juraj

Preložník

Semerovo č. d. 33

035 / 64 741 00
0905308495

Pavol

Mojžiš

Semerovo č. d. 562

0908524498

Jaroslav Haládik

Semerovo č. d. 120

0915096705

Imrich

Barus

Semerovo č. d. 346

Juraj

Tomaštík

Semerovo č. d. 284

035 / 64 741 05

6. Zabezpečenie pomoci záchranných zložiek integrovaného záchranného systému
Jednotka hasičského a záchranného zboru:
Polícia :

OR PZ Nové Zámky:
OO PZ Dvory nad Žitavou:
tiesňové volanie:

tiesňové volanie:

150

0961 33 11 11
035/6484 102
158

Obvodný úrad Nové Zámky – odbor CO a KR
035/6913105, 0903/241 961
Jednotné číslo tiesňového volania pre všetky zložky JIZS: 112
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7. Hygienicko – epidemiologické opatrenia.
Obec nie je schopná v rámci svojich možností vykonať hygienicko – epidemiologické opatrenia. V prípade nutnosti vykonania
takýchto opatrení bude spolupracovať s Obvodnou povodňovou komisiou, jej krízovým štábom a s Regionálnym úradom
verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch.
V dosahu záplavových vôd sa nenachádzajú objekty, v ktorých sa uskladňujú jedy a škodliviny.
8.

Vyznačenie kritických miest križovania vodných tokov s prístupovými
komunikáciami.
Kritické miesta križovania vodného toku - Branovského potoka s prístupovými komunikáciami sú vyznačené na priloženej
situácii.

9.

Zabezpečenie spôsobu núdzového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou.
Zabezpečenia núdzového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou bude prostredníctvom Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti a.s., Odštepného závodu v Nových Zámkoch.
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VI.

ZOZNAM POVODŇOVÝCH PLÁNOV ZÁCHRANNÝCH PRÁC PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB –
PODNIKATEĽOV NA ÚZEMÍ OBCE

PO a FO podnikajúce na území obce nemajú zatiaľ vypracované vlastné povodňové plány, nie sú v ohrození.

VII. POMOCNÁ DOKUMENTÁCIA
1. Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami ,
2. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania,
3. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 251/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd,
4. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 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.
5. Zákon č. 42/1994 Z. z., č. 387/2002 Z. z., vyhl. MVSR 523/2006 Z. z.)
6. Vzory príkazov a dokumentov, ktoré budú potrebné pri riadení a zabezpečovaní ochrany pred povodňami.
Doložiť do dokumentácie vzory na vydanie vyhlásenia a odvolania II. a III. stupňa povodňovej aktivity pre územie obce (na
návrh správcu vodohospodársky významného vodného toku alebo správcu drobného toku, alebo z vlastného podnetu...)
Vzory vyhlásenia a odvolania mimoriadnej situácie ....
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VIII. PRÍLOHY
Obsahom prílohy povodňového plánu záchranných prác obce sú tabuľky, konkrétne prehľady, schémy, zoznamy, databázy,
ktoré sú potrebné na doplnenie textovej časti a grafickej časti povodňového plánu záchranných prác.

Povodňovou situáciou sa zaoberali :
Obecné zastupiteľstvo Semerovo : č. V/22/2010 – A – 1 / 22c zo dňa 10. 6. 2010,
schvaľuje uskutočniť protipovodňové opatrenia na ochranu rodinných domov v spolupráci s občanmi na Jasovskej, Čahanskej, Športovej ulici
a areálu FC. Požiadať M. Kasáka ml. pokračovať v vyčistení Branovského potoka za úplatu obcou
a zároveň žiada občanov aby
vpustili bager cez svoje záhrady a strpeli uloženie vybagrovanej zeminy. Územie patriace Povodiu Váhu je v šírke 4 m od hrany potoka. Vyzýva
všetkých občanov obce, aby si po týchto skúsenostiach vyčistili priekopy pred domami, prípadne záhradami v spádnici najnižších bodov a
poistili si svoje nehnuteľnosti aj proti živelnej pohrome a povodniam. Budovať suchý polder v obci Semerovo pri parkovisku pod cintorínom obec
neplánuje, v bývalom areáli tehelne suchý polder bol, ale je nefunkčný – obec sa pokúsi tento obnoviť po prezretí terénu.

Obecného zastupiteľstva Semerovo : č. V/23/2010 – B – 3 / 23b zo dňa 12. 8. 2010,
schválilo opatrenia na zabránenie opakujúcej sa živelnej pohromy, havarijného stavu ohrozujúci majetok a životy
obyvateľov obce.
Obec po štyroch záplavových vlnách v mesiacoch máj a júl 2010, súhlasila s vyčistením Branovského potoka od rákosia
a bahnového nánosu (Branovský potok nie je majetkom obce),
akceptuje s výhradou (pozemky nie sú vo vlastníctve obce, nebol predložený rozpočet nákladov) opatrenie protipovodňovej
ochrany Športovej ulice a areálu FC s pokusom vyriešiť havarijný stav ochrany pred prívalmi vôd z poľnohospodárskej pôdy cca
z výmery vyše 200 ha, ktoré sa nekontrolovateľne valia cez melioračný kanál a bývalú tehelňu do obce. Práce previedol Marián Kasák
ml..
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Ukladá Obci Semerovo objednať vypracovanie koncepcie protipovodňovej ochrany celej obce t.j. všetkých šiestich životy
a majetok ohrozujúcich trás prívalových vĺn a v súlade s ňou s legalizovať protipovodňové opatrenie vybudované v tomto roku
v termíne do 08/2016.
Ak výsledkom protipovodňovej ochrany bude iné vhodné riešenie, vybudované opatrenie na ochranu životov a havarijného
stavu sa odstráni v termíne do 08/2016.
Náklady na materiál, mzdy a réžiu spojené s čistením Branovského potoka a s výstavbou opatrenia protipovodňovej ochrany
vyfinancuje z rozpočtu Obec Semerovo, podľa možností.

Obec žiada od Obvodnej povodňovej komisie, aby sa zasadila u správcu toku a štátnej
cesty:
- Vyčistiť Branovský potok v celej dĺžke KÚ obce Semerovo.
- Vybudovať priekopu pozdĺž štátnej cesty Kolta - Nové Zámky pod odbočkou na Semerovo.
- Rozšíriť a vyčistiť priekopu odvodňovacieho rigolu na konci obce Semerovo smer Čechy.
Obec žiada od Obvodnej povodňovej komisie pomoc pri spracovaní koncepcie protipovodňovej
ochrany obce.
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Povodňový denník obvodnej povodňovej komisie
Dátum
a
čas

Obsah prijatého

Prijaté opatrenie,

Dátum a čas

Zodpovedný za

Záznam o splnení

alebo odoslaného

príkaz, prehľad

prijatia opatrenia,

vykonanie opatrenia,

opatrenia, príkazu

hlásenia, mená

nasadených síl

uloženia príkazu

príkazu

osôb, ktoré správu
podali alebo prevzali
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PRÍLOHA
Situácia predpokladaných záchranných prác v obci podľa povodní tisícročia máj – júl 2010
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25 .5 .2010
1. povodeň

30 . 5 .2010
čistenie potoka
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1 . 6 .2010
2. povodeň

DHZ
pomáhalo
v obciach
Húl
Mojzesovo
Černík
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2.

3.povodeň
18.6.2010

4. hroziaca povodeň
protipovodňové
opatrenie chránilo
29. 7. 2010

protipovodňové opatrenie
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Obec SEMEROVO

PRÍKAZ
starostu obce ........................................ číslo ...............................
na vyhlásenie mimoriadnej situácie

Na základe § 3 ods. 1 a § 15 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách
mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
A.
Vyhlasujem
dňa........................o...........hod. mimoriadnu situáciu na území / okolí ...................................................................
B.
Prikazujem
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1. Varovať obyvateľstvo a vyrozumieť osoby na ohrozenom území tam, kde tak doposiaľ nebolo vykonané obcami, právnickými
osobami či fyzickými osobami.
2. Pripraviť text vyhlásenia mimoriadnej situácie a zabezpečiť jeho vyhlásenie v hromadných oznamovacích prostriedkoch, v
miestnych oznamovacích prostriedkoch a text vyvesiť na úradnej tabuli v ...........................................................
3. Povinnosti a úlohy vyplývajúce z tohto príkazu premietnuť do riadiacich aktov štatutárnych zástupcov:
..................................................................................................................................................
(dotknuté organizácie, obce, ...)
4. Informovať hromadné informačné prostriedky a miestne oznamovacie prostriedky o aktuálnom stave mimoriadnej udalosti.
Informácie neposkytovať nepovolaným osobám.
C.
Poučenie
Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 a § 15 písm. j) zákona číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a §
10 ods. 1 písm. c) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších
predpisov, Vám vydávam tento príkaz na povinnosť vyhlásiť mimoriadnu situáciu na dobu nutnú počas trvania mimoriadnej situácie.
Miesto vydania príkazu v .................................... dňa .............................
[okrúhla]
[pečiatka obvodného úradu]

Starosta obce

....................................................
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Potvrdenie o prevzatí.

Oznámenie príkazu pre .......................................................................
( titul, meno a priezvisko )

Prevzal dňa .............................. o .......................... hod.

Podpis príjemcu: ......................................

Dôvod nedoručenia: ....................................................................................................................................

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

OBEC SEMEROVO

PRÍKAZ
starostu obce...................... číslo ................
na odvolanie mimoriadnej situácie

Na základe § 3 ods. 1 a § 15 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách
mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
A.
Odvolávam

dňa......................... o ........... hod. mimoriadnu situáciu na území / okolí ..........................................................................
Ďalšia činnosť na území obce bude vykonávaná podľa ďalších riadiacich aktov starostu obce a štatutárnych zástupcov dotknutých organizácií.
B.
Prikazujem
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1. Pripraviť text odvolania mimoriadnej situácie a zabezpečiť jeho vyhlásenie v hromadných oznamovacích prostriedkoch, v
miestnych oznamovacích prostriedkoch a text vyvesiť na úradnej tabuli v
...........................................................
2. Povinnosti a úlohy vyplývajúce z tohto príkazu premietnuť do riadiacich aktov štatutárnych zástupcov:
..................................................................................................................................................
(dotknuté organizácie, obce, ...)
C.
Poučenie

Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 a § 15 písm. j) zákona číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a §
10 ods. 1 písm. c) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších
predpisov, Vám vydávam tento príkaz na povinnosť odvolať mimoriadnu situáciu na dobu nutnú počas trvania mimoriadnej situácie.

Miesto vydania príkazu v .................................... dňa .............................

[okrúhla pečiatka]
....................................................
t

t

b
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Potvrdenie o prevzatí.

Oznámenie príkazu pre .......................................................................
( titul, meno a priezvisko )

Prevzal dňa .............................. o .......................... hod.

Podpis príjemcu: ......................................

Dôvod nedoručenia: ....................................................................................................................................

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

SEMEROVO

PRÍKAZ
starostu obce číslo ................
na vykonanie záchranných prác
Na základe § 15 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov a § 7 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 523/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie
záchranných prác a organizovania jednotiek CO
A.
Zriaďujem

Miesto riadenia záchranných prác ....................................................................................................................................................
B.
Určujem

1. Zodpovedného za riadenie ZP na mieste riadenia ZP :..................................................
meno a priezvisko

2. Jeho zástupcom je :

.....................................................
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meno a priezvisko

3. Spojenie s miestom riadenia ZP zabezpečiť:
Telefón: .................................................

Mobilný telefón: .....................................

Spojenie so sekretariátom KŠ obce zabezpečiť:

Telefón: ..............................................

Mobilný telefón: ..................................

C.
Prikazujem

Informácie z miesta ZP predkladať na sekretariát Krízového štábu obce SEMEROVO takto:
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a) informácie o stave a priebehu ZP so stavom k 06. 00 hod do 7.00 hod. a so stavom k 18. 00 hod do 19.00 hod. denne
b) mimoriadne hlásenia o zmenách vo vývoji mimoriadnej situácie, okolnosti, ktoré narušujú priebeh ZP okamžite.

D.
Poučenie

Podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov Vám
vydávam tento príkaz za povinnosť vykonať záchranných prác na dobu nutnú počas trvania mimoriadnej situácie.

Miesto vydania príkazu v .................................... dňa .............................

[okrúhla pečiatka]

Potvrdenie o prevzatí.
t

t

b

Oznámenie príkazu pre .......................................................................
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( titul, meno a priezvisko )

Prevzal dňa .............................. o .......................... hod.

Podpis príjemcu: ......................................

Dôvod nedoručenia: ....................................................................................................................................

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