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A Textová časť 

 

I. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových  

   záchranných prác 

 

Mesto pri zabezpečovaní, riadení a vykonávania povodňových záchranných prác vychádza 

z komplexných poznatkov o svojom území, zo skúseností z povodní z predchádzajúcich 

rokov a historických záznamov a poznania (až do vypracovania hraníc inundačného územia, 

mapy povodňového ohrozenia a rizika) a povodňového plánu záchranných prác. 

  

Základné predpoklady  mesta k účinnému zabezpečovaniu, riadeniu a vykonávaniu 

povodňových záchranných prác na povodňou ohrozenom území sú: 

- Včasnosť získavania jednotlivých výstrah o rizikách súvisiacich so zrážkami 

v oblastiach územia obce od  slovenského hydrometeorologického ústavu (ďalej len  

„SHMÚ“)  cestou koordinačného strediska integrovaného záchranného systému (ďalej 

len „KS IZS“). 

- Vlastné sledovanie vývoja situácie na vodných tokoch a ich prítokoch ako 

i v oblastiach s možnosťou zaplavenia vnútornými vodami. 

- Včasnosť získavania informácii od správcov vodných tokov, so zameraním sa na 

špecifické situácie pri vypúšťaní vody z vodných stavieb. 

- Získavanie informácii od občanov o povodňovej situácii v jednotlivých oblastiach 

obce či už v intraviláne alebo v extraviláne. 

- Technická pripravenosť na varovanie obyvateľstva obce dostupnými prostriedkami. 

- Organizačná a technická pripravenosť na odstraňovanie prekážok obmedzujúcich 

plynulý odtok vody a to vo vytypovaných rizikových miestach (priepusty...)  

dostupnými technickými prostriedkami nachádzajúcich sa v obci - vecným  

plnením. 

- Pripravenosť na odklonenie prívalových vôd do recipientu a k zamedzeniu vtekania 

vôd do obytných zón mesta. 

- Mať prehľad o právnických osobách, fyzických osobách – podnikateľoch vlastniacich 

vhodnú techniku na vykonávanie povodňových záchranných prác. 

- Mať prehľad o dostupnosti vhodných vriec na vytváranie protipovodňových valov 

(správca vodných tokov, štátne hmotné rezervy (ďalej len „ŠHR“). 

- Zriadenie krízového štábu mesta z občanov mesta so skúsenosťami z riadenia 

a technickými vedomosťami o opatreniach potrebných na vykonávanie povodňových 

záchranných prác. 

- Pripravenosť na zabezpečenie spojenia s dotknutými, súčinnosť so štátnymi orgánmi 

a záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému (ďalej len „IZS“). 

 

Poznámka:  

- Pri povodni, ktorá je spôsobená poruchou, alebo haváriou na vodnej stavbe, mesto  pri 

ochrane života, zdravia, majetku a životného prostredia postupuje podľa samostatného 

spracovaného plánu evakuácie “Dokumentácia mesta Trstená k zabezpečeniu, riadeniu  

a vykonaniu dlhodobej evakuácie osôb z ohrozeného územia mimoriadnou 

udalosťou“. 

- Počas povodňovej situácie mesto vykonáva  povodňové záchranné  práce a v prípade 

potreby i povodňové zabezpečovacie práce podľa § 17 ods.3 písm. e/ zákona č. 7/2010 

Z. z. o ochrane pred povodňami. 
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II. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a  

     zabezpečujú ochranu pred  povodňami, vrátane adries,  

     čísiel telefónov, e-mailových adries a čísiel faxu 

 

1. Krízový štáb  mesta  - povodňová komisia 
 

     Úlohy povodňovej komisie v zmysle platných právnych predpisov 

zabezpečuje – KRÍZOVÝ  ŠTÁB  MESTA  TRSTENÁ. 

 
a)  Stanovište Krízového  štábu  je  budova  mestského  úradu v Trstenej. 

b)  Krízový štáb (ďalej len „KŠ“) zvoláva predseda KŠ, ktorým je primátor mesta. 

 

V čase  jeho neprítomnosti komisiu zvoláva  podpredseda KŠ,  ktorým je zástupca    

 primátora.  
 

c)    ZVOLÁVANIE  členov   KRÍZOVÉHO  ŠTÁBU  MESTA   

 

       sa  vykonáva  v čase  vyhlásenia   

 

      stavu      POHOTOVOSTI   a    OHROZENIA. 

 

d)  Zvolávanie členov KŠ  sa  bude  vykonávať  telefonicky  alebo  spojkami. 
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2. Krízový štáb mesta  Trstená 
   

 

P L Á N   
VYROZUMENIA  A ZVOLANIA  ČLENOV  KRÍZOVÉHO  ŠTÁBU 

 

P. 

č. 

Meno  a 

Priezvisko 

FUNKCIA 

v K Š  

 

PRACOVISKO 

 

BYDLISKO 

TELEFÓN Fax 

PRÁCA PRIVÁT e-mail 

 

1. 

 

Ing. Juraj        

        Bernaťák       

predseda 

KŠ 

 

primátor 

mesta  Trstená 

 

Západ 

1056/6 
043/5310 101 

+421/918 521 123 

+421/918 521 

123 

043/5310 125 

msu@trstena.sk 
primator@trstena.sk 

 

2. 

 

MUDr. Vojtech 

        Koleják 

podpredseda 

KŠ 

 

zástupca 

primátora 

Mesta Trstená 

I. Olbrachta 

1180/88 
- 

+421/903 503 

775 
vojtech.kolejak@trstena.sk 

 

3. 
 

 

Ing. Ľudmila 

        Kostolná 

tajomník 

KŠ 

 

Oddelenie vnútornej 

správy a soc. vecí  

 

Západ 

1058/20 
043/5310 134 

+421/902 915 691 

+421/908 266 

522 
ludmila.kostolna@trstena.sk 

 

4. 

 

Karol 

          Furdek  

člen  KŠ  pre 

zaistenie 

verejného 

poriadku 

 

 

Mestská polícia 

náčelník 
Nábr. Ľ. Štúra 

802/11 
+421/902 915 699 

+421/902 171 776 

+421/948 407 

652 

 
 

msp@tsretna.sk 

 
 

 

5. 

 
 

 

 

Ing. Ján    

        Fuzák 

 

člen  KŠ  pre 

materiálne a 

technické  

zabezpečenie 

záchr. prác 

 

Oddelenia služieb 

 

Západ 

1140/23 
043/5392 784 

+421/902 915 693 
 

jan.fuzak@trstena.sk 

 

 

 6. 

 

 

Michal  

       Valek 

člen  KŠ  pre 

materiálne a 

technické  

zabezpečenie 

záchr. prác  

Oddelenie vnútornej 

správy a soc. vecí  

 

Hattalova   

90/6 
043/5310 134 

+421/903 579 

222 
michal.valek@trstena.sk 

 

7. 

 
 

 

Peter 

       Kučera 

 

člen  KŠ  pre 

ochranu  pred 

požiarmi 

 

LKT,  s.r.o. 

Trstená 

J. Kollára 

693/3 
- 

+421/910 967 

355 
peter.kucera@slovanet.sk 

 

8. 

 

Bc.  Alena 

       Letašiová 

 

 

 

člen  KŠ  pre 

zásobovanie 

obyvateľstva 

 

 

 

Oddelenie vnútornej 

správy a soc. vecí  

 

Lúčna  

1084/5 
043/5310 107 

+421/904 182 

500 
alena.letasiova@trstena.sk 

 

9. 

 

Mgr. Jozef  

          Polakevič     člen   KŠ 

 

Oddelenie 

výstavby 

a životného 

prostredia 

 

Mieru 

816/11 

043/5310 105 

+421/910 906 482 

+421/907 185 

555 

 

jozef.polakevic@trstena.sk 

10. 

 

 

 

Službukonajúci 

člen mestskej 

polície 

 

      spojka  Mestská polícia 
Bernolákova 

96/8 

+421/902 915 699 

+421/902 171 776 
- 

 

msp@tsretna.sk 

 
 

 

      Poznámka:  

   Krízový štáb mesta  plní úlohy mesta  na úseku ochrany pred povodňami  

 

3. Obvodný úrad životného prostredia Dolný Kubín 
 

V súvislosti s § 8 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnosťou 1. októbra 2013 boli obvodné úrady 

životného prostredia zrušené. 

 
 

 
 

 

 

mailto:msu@trstena.sk
mailto:primator@trstena.sk
mailto:primator@trstena.sk
mailto:ludmila.kostolna@trstena.sk
mailto:msp@tsretna.sk
mailto:alena.letasiova@trstena
mailto:msp@tsretna.sk
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4. Obvodná povodňová komisia v Tvrdošíne  (okres  TVRDOŠÍN) 
 
 

Funkcia 

v OPK a na 

pracovisku

aní 

 

Meno, priezvisko 

Adresa pracoviska 
Číslo telefónu E-mail Číslo faxu 

predseda 

(prednosta 
OÚ Tvrdošín) 

JUDr. Jozef  Domiňák  
Okresný úrad Tvrdošín 

Medvedzie  245  
027 44   Tvrdošín 

043/2817781  

043/5526109 

+421/918 843 502 

prednosta@ts.vs.sk 043/5526097 

podpredseda 

(vedúca 

odboru  
OÚ Tvrdošín) 

Mgr.  Marcela  Precnerová 
Okresný úrad Tvrdošín 

Odbor krízového riadenia 
Medvedzie  245  

027 44   Tvrdošín 

043/2817793 

+421/918 842 729 

okr.ts@minv.sk 

marcela.precnerova@minv.sk 
043/5323997 

   tajomník 

Tvrdošín 
(zástupca 

štátnej vodnej 

správy 
OÚ Tvrdošín) 

Ing. Marta Vajduliaková 
Okresný úrad Tvrdošín 

Odbor starostlivosti o životné prostredie 

Medvedzie  245  
027 44   Tvrdošín 

043/5324451 

+421/918 311 726 
vajduliakova@minv.sk 043/5323998 

člen 
(vedúci 

odboru 

OÚ Tvrdošín) 

Ing. Ján  Vrabček 
Okresný úrad Tvrdošín 

Odbor starostlivosti o životné prostredie 
Medvedzie  245  

027 44   Tvrdošín 

043/5324450 

043/5324452 

+421/908 492 920 

+421/949 359 768 

vrabcek@minv.sk 043/5323998 

člen 
(riaditeľ  

OR HaZZ  
Dolný Kubín) 

pplk. Mgr. Jozef Púčik 
Okresné riaditeľstvo HaZZ 
026 01 Dolný Kubín 

za okres  TVRDOŠÍN 
 

043/5812300 

+421/907 803 640 

jozef.pucik@minv.sk 

operacne.dk@minv.sk 

043/5812329 

043/5812300 

člen 
(pracovník 

povodia Váhu) 

Miloš Okál 
Slovenský vodohospodársky podnik š. p. 
Správa PhV Ružomberok,  

pracovisko Oravská Priehrada 

043/5322 752 

+421/903 806 388 

+421/903 753 095 

povodieno@orava.sk 043/5322731 

člen 
(vedúci odboru 

CD a PK 

OÚ  Námestovo) 

Ing. Martin Obtulovič 
Okresný úrad Námestovo  
Odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií 

Miestneho  priemyslu  571 
029 01  Námestovo 

043/5581452  

kl. 505 

+421/917 923 634 

+421/915 912 207 

martin.obtulovic@minv.sk 043/5523163 

člen 
(riaditeľ odboru 

poriadkovej 
polície 

OR PZ Dolný 

Kubín) 

pplk. Ing. Štefan Dlugoš 
Okresné riaditeľstvo  

PZ Dolný Kubín 

Bysterecká 2067/5 
026 01 Dolný Kubín 

+421/961 433 500 

+421/918 653 755 

stefan.dlugos@minv.sk 

 
 

člen 
(vedúca odboru 
OÚ Námestovo) 

Ing. Eva Balušíková 
Okresný úrad Námestovo 

Odbor pozemkový a lesný 

Pozemkový úsek 

Námestie Antona  Bernoláka  381/4 

029 01 Námestovo 

+421/910 891 042 

+421/903 568 267 
eva.balusikova@minv.sk 043/5581 540 

člen 

(samostatný 

radca  
OÚ Námestovo) 

Ing. Juraj  Ligoš 
Okresný úrad Námestovo 
Odbor pozemkový a lesný 

Lesný úsek 

Miestneho  priemyslu   569 
029 01 Námestovo 

043/558 15 40 

+421/907 497 550 
juraj.ligos@minv.sk 043/5581 540 

člen 
(zástupca reg. 

hygienika 

RÚVZ) 

MUDr. Katarína  Ranostajová 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Dolnom Kubíne 
Nemocničná 12 

026 01  Dolný Kubín 

043/5504825 

+421/908 460 521 
dk.ranostajova@uvzsr.sk 043/5884874 

člen 
(riaditeľ  

RVPS) 

MVDr. Juraj  Dušek 
Regionálna veterinárna a potravinová 
správa Dolný Kubín 

Pelhřimovská  2055/7 

026 01  Dolný Kubín 

043/5820930 

043/5820931 

+421/902 494 587 

zdraviezvierat.dk@svps.sk 043/5862841 

člen 
 

major Ing. Miroslav Miškovič 
VÚ 1115 Ružomberok 

+421/903 820 215 

+421/960 472 002 
miroslav.miskovic@mil.sk 0960483605 

 
 
 

mailto:prednosta@ts.vs.sk
mailto:prednosta@no.vs.sk
mailto:vajduliakova@minv.sk
mailto:vrabcek@minv.sk
mailto:operacne.dk@minv.sk
mailto:povodieno@orava.sk
mailto:martin.obtulovic@minv.sk
mailto:stefan.dlugos@minv.sk
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5. Technický štáb okresnej povodňovej komisie v  Tvrdošíne  
 

Pracovisko  
Titul, meno, priezvisko, 

funkcia v OPK 

E-mail 

 

Kontakty 

práca, mobil, fax 

riaditeľ OR HaZZ 

Dolný Kubín 
(za okres  Tvrdošín) 

 

 

 

pplk. Mgr. Jozef Púčik, vedúci 

štábu - Tvrdošín 

jozef.pucik@minv.sk 

operacne.dk@minv.sk 

043/5812 300 

+421/907 803 640 

043/5812 329 - fax 
 
 
 

OR HaZZ Dolný 

Kubín  
(za okres Tvrdošín) 

 

 

 

 

 

kpt. Ing. Marek Vrobel, člen 

 
 

 

hs.ts@.minv.sk 

marek.vrobel@minv.sk 

043/5324 895, 

043/5324 897 

+421/915 032 353 

043/5324 896- fax 
 
 
 

SC ŽSK, Dolný 

Kubín 

 

 

Ing. Ivan Dauda 
člen 

 

idauda@post.sk 

 

043/5862114 

+421/917 680 208 

043/5862 114 – fax 

SVP š. p., Správa 

phV Ružomberok, 

pracovisko 

Oravská Priehrada 

 

Milan Suľa,  

člen 

 
 

 

povodieno@orava.sk 

milansvp@orava.sk 

043/5322 752 

+421/905 527 404 

043/5322 731 - fax 

Regionálny úrad 

verejného 

zdravotníctva 

v Dolnom Kubíne 

 

 

 

 

 

MUDr. Katarína Ranostajová,  
člen 

 
 

 
 
 
 
 
 

dk.ranostajova@uvzsr.sk 

 

043/5504 828 

+421/908 460 521 

043/5884 874 - fax 

Lesy SR š. p.,  

OZ Námestovo 

 

 

 

Ing. Igor  Zboja, 

člen 
igor.zboja@lesy.sk 

043/5309 861 

+421/905 515 657 

043/5309 890- fax 

OVS a.s.  

Dolný Kubín 

 

 

Mgr. Albín Piták, 

člen 
albin.pitak@ovs.sk 

043/2388 514 

+421/905 850 607 

RVPS  

Dolný  Kubín 

 

 

MVDr. Juraj  Dušek, 

člen 
zdraviezvierat.dk/@svps.sk 

043/5820930 

043/5820931 

+421/902 494 587 

 

 

 

►    OBVODNÁ  POVODŇOVÁ KOMISIA v TVRDOŠÍNE  
           -  má sídlo v budove Okresného úradu Tvrdošín,  Medvedzie  245, 027 44   

              Tvrdošín 

           -  telefón : 0918 843 502,  043/2817781 

 

 

►    POVODŇOVÝ DISPEČING SVP š.p. , Správa povodia horného Váhu  
       Ružomberok : 

-     Ing. Róbert Hok, riaditeľ,  tel. :  044/4328 392,  0903 529 419, 

-     Miloš  Okál,  VD Oravská Priehrada, tel. :  043/5322 752,  0903 806 388, 

 
 

 

6. Okresný úrad Tvrdošín 
 

Sídlo 
Titul, meno, priezvisko a 

funkcia 
Číslo telefónu E-mail Číslo faxu 

Medvedzie 254, 

027 44 Tvrdošín 

 

 

JUDr. Jozef Domiňák 
prednosta OÚ Tvrdošín 

 
 

043281 7781 

+421/918 843 502  

 

 
 
 

prednosta@ts.vs.sk  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:jozef.pucik@hazz.minv.sk
mailto:operacne.dk@minv.sk
mailto:hs.ts@.minv.sk
mailto:povodieno@orava.sk
mailto:dk.ranostajova@uvzsr.sk
mailto:igor.zboja@lesy.sk
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7. Krízový štáb Okresného úradu  TVRDOŠÍN a jeho sekretariátu 
 

Funkcia  

V KŠ OU 

TVrdošín 

Titul, meno, 

priezvisko 

Funkcia 

Pracovisko 

Kontakty 

práca mobil fax mail 

predseda 

JUDr. 

Jozef 

        Domiňák 

prednosta 

Okresného úradu 

Medvedzie  254 

027 44  Tvrdošín 

 

043/2817781 

 

+421/918 843 502 043/5526097 prednosta.ts@minv.sk 

podpredseda 

Mgr. 

Marcela     

    Precnerová 

vedúca odboru KR 

Okresného úradu 

Medvedzie 254 

027 44  Tvrdošín 

+421/918 842 729 +421/918 842 729 043/5523166 
marcela.precnerova 

@minv.sk 

okr.ts@minv.sk 

tajomník 

Mgr.  

Monika   

 Adamčáková 

zamestnanec odboru 

KR Okresného úradu 

Medvedzie 254 

027 44  Tvrdošín 

043/281 7793 +421/915 912 194 043/5526 097 
monika.adamcakova 

@minv.sk 

člen 

pplk.Ing. 

 

Štefan  

          Dlugoš 

riaditeľ odboru 

poriadkovej polície 

Okresného 

riaditeľstva 

Policajného zboru SR 

Bysterecká 2067/5 

026 01 Dolný Kubín 

0961 43 3400 +421/918 653 755  
 

stefan.dlugos@minv.sk 

 

člen 

pplk.  Mgr. 

Jozef  

          Púčik 

riaditeľ Okresného 

riaditeľstva 

Hasičského 

a záchranného zboru 

Matuškova 1636/13 

02601   Dolný  Kubín 

043/5812 300 +421/907 803 640 043/5812 329 
operacne@minv.sk 

jozef.pucik@minv.sk 

 

člen 

MVDr. 

Jana 

    Tomášková 

regionálna  hygienika 

Regionálneho úradu 

verejného 

zdravotníctva 

Nemocničná 12 

026 01  Dolný Kubín 

043/5504825 +421/905 239 076 043/5884874 dk.tomaskova@uvzsr.sk 

člen Milan  Suľa 

SVP š.p., Správa PhV,  

vedúci pracoviska 

VD Oravská 

Priehrada 
ul. Jána  Jančeka  č.36 

034 01  Ružomberok 

043/5322752 
0903806388 

0918965720 
043/5322731 

 

 

 

povodieno@orava.sk 

milansvp@orava.sk 

člen 

MVDr.   

Juraj      

           Dušek 

Úradný veterinárny 

lekár Regionáonej 

veterinárnej 

a potravinovej správy 

Pelhřimovská  2055/7 

026 01  Dolný  Kubín 

043/582 0932 +421/911 862 841  ZdravieZvierat@svps.sk 

 

 
 
8. Okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru :  
 

Dolný Kubín ( pre okres Tvrdošín) : 
 

Sídlo  Riaditeľ Číslo telefónu E-mail Číslo faxu 

Matuškova 

1636/13, 026 01 

Dolný Kubín 
pplk. Mgr. Jozef Púčik 

 

+421/907 803 640 

 

 

jozef.pucik@minv.sk 

 

043/5812 329 

043/5812 300 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:operacne@minv.sk
mailto:dk.tomaskova@u
mailto:povodieno@orava.sk
mailto:jozef.pucik@minv.sk
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9. Koordinačné stredisko INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU  
 
 

Sídlo Číslo telefónu E-mail Číslo faxu 

Obvodný úrad Žilina 

Janka Kráľa č. 4 

010 40 Žilina 

 

Tiesňové: 112 

041/511 7 2 49 

 

 

ks.izs.za@minv.sk 

 

041/5651  438 

 

 

 

10. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne 
 

Sídlo  Riaditeľ Číslo telefónu E-mail Číslo faxu 

Bysterecká 

2067/5, 026 01 

Dolný Kubín 

 

                plk. JUDr. 

Ľubomír Lehotský 
    0961 433 101    orpzdk@minv.sk         0961 433 149 

 
 

 

 Obvodné oddelenie  PZ v TVRDOŠÍNE 
 

Sídlo  Číslo telefónu Číslo faxu 

Školská   2080,  

027 44  Tvrdošín   

 

0961 434 805 

 

0961 433 809 

043/432 25 33 

 
 

 

Obvodné oddelenie  PZ v TRSTENEJ  
 

Sídlo  Číslo telefónu Číslo faxu 

Krakovská cesta  771/30 

028 01  Trstená    

 

0961 433 855 

 

0961 433 859 

043/439 26 13 

mailto:orpzdk@minv.sk
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11.  Dôležité telefónne čísla  a spojenie s inštitúciami, ktoré v súčinnosti  

                                                     plnia  úlohy na  úseku ochrany pred  povodňami  
 

 

 

Operačné  HaZZ   v Dolnom Kubíne                                   tel. : 150,  

                               112,  

- TVRDOŠÍN :  532 4897                                                       581 23 01 

                                                                                     operacnedk@@stonline 

 

Operačné HaZZ  Žilina       tel. : 0415 117 178 

                                                                                                           operacne.zi@minv.sk 

 

SVP, š.p. ,  Správa povodia horného Váhu Ružomberok             tel. : 044/ 432 83 74-6 

                   044/ 432 83 92 

    Ing. Róbert HOK                   fax:  044/ 432 33 19 
                                                                                                     

                                                                                     -mail:  ruzomberok@svp.sk 

 

Povodie  Váhu Piešťany  

Peter  Caban             peter.caban@svp.sk 

 

 

  -  dispečing povodia  horného Váhu, správca toku na 

     vodnom diele ORAVA  v Ústí nad  Priehradou  -                     tel. : 043/532 27 52,  

                                                                                                                     +421/903 806 388 

 

Policajný zbor SR – Obvodné oddelenie Trstená                           tel. : 158,   

                    0961 433 855 

 

 

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená                           tel. : 155,  

                                043/5392 444 

                     043/5307 111 
 

Oravská  vodárenská spoločnosť a.s.   – vodárenský dispečing             043/588 56 17 

Bysterecká  2180, Dolný Kubín                                                                   043/238 8507 

                PORUCHY -    +421/917 516 477 
 

Regionálny  úrad verejného zdravotníctva  Dolný Kubín                      043/586 48 06, 

                                                                                                                      043/586 50 17, 

                                                                                                             fax : 043/588 48 79    
 

Regionálne veterinárna správa  Dolný Kubín                                          043/586 28 41,   

                                                                                                                       043/582 09 30  
 

 

Poruchy  -  elektrina, Stredoslovenská energetika                                   0800 159 000 
 

 

Poruchy  -  plyn, SPP                                                                                   0850 111 727 
 

 

Správa ciest ŽSK – závod Orava, stredisko SC  ŽSK Tvrdošín              043/582 30 30 

pre okres Tvrdošín                                                                                       043/ 582 30 01 
 

 
 

mailto:operacne.zi@minv.sk
mailto:ruzomberok@svp.sk
mailto:peter.caban@svp.sk
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III. Stupne povodňovej aktivity a predpovedná povodňová 

služba, hlásna povodňová služba a varovanie obyvateľstva      

       

1.  Vodné toky pretekajúce cez mesto  Trstená, vrátane prehľadnej situácie 
 

 

Názov vodného toku 

pretekajúceho cez katastrálne 

územie obce 

Správca vodného toku 

Poznámka (napr. dĺžka vodného toku 

v rámci katastra, počet priepustov na 

vodnom toku, počet prítokov v rámci 

katastra obce, regulácia v dĺžke a iné) 

 Oravica   

 

SVP, š.p. ,  Správa povodia 

horného Váhu Ružomberok              

Dĺžka toku : 7,1  km ,   

Počet  prítokov :  4 

Počet priepustov  :  0 

Regulácia v dĺžke : 4 km 

 Trsteník SVP, š.p. ,  Správa povodia 

horného Váhu Ružomberok              

Dĺžka toku :  7,6 ,  Počet  prítokov : 0 

Počet priepustov  :  0 

Regulácia v dĺžke : 0 

 Všivár SVP, š.p. ,  Správa povodia 

horného Váhu Ružomberok              

Dĺžka toku : 2,3 km,  Počet  prítokov : 0 

Počet priepustov  :  2 

Regulácia v dĺžke : 1,3 km 

  Jelešňa SVP, š.p. ,  Správa povodia 

horného Váhu Ružomberok              

Dĺžka toku :  4 km ,  Počet  prítokov : 1 

Počet priepustov  : 2 

Regulácia v dĺžke : 0 

 

 

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

Názov vodného toku s vybudovanými 

vodomernými stanicami a vodočetnými 

stanicami (názov miesta) 

Stupne povodňovej aktivity pri stave (v cm) 

 

  ORAVICA 
  ( ulica Západ  pri cestnom moste  do Zábiedova) 

 

 

 

I.      SPA  od    200  do  250  cm           

II.    SPA  od    250  do  300  cm           

III.   SPA  nad  300    cm                   

 

  JELEŠŇA  

( na moste – pri colnici Trstená - Chyžné) 

 

 

 

I.      SPA  od    190  do  230  cm           

II.    SPA  od    230  do  280  cm           

III.   SPA  nad  280    cm                   

 

 

Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity 
 
 
Stupne povodňovej aktivity charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne, ktorá je vyjadrená 

určenými vodnými stavmi alebo prietokmi vo vodných tokoch a na vodných stavbách. Podľa 

§ 11 zákona č. 7/2010  Z. z. o ochrane pred povodňami  sú stanovené tri stupne povodňovej 

aktivity, pričom III. SPA charakterizuje najväčšie ohrozenie.  

V povodňových plánoch sa stanovujú tri stupne povodňovej aktivity: 

a) I. stupeň povodňovej aktivity – nastáva, zaniká 

b) II. stupeň povodňovej aktivity – vyhlasuje sa, odvoláva sa 

c) III. stupeň povodňovej aktivity – vyhlasuje sa, odvoláva sa. 
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Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity (ďalej len „SPA“) 

 

I. SPA - nastáva I. SPA - zaniká 

a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného 

v povodňovom pláne a pri stúpajúcej tendencii hladiny vody, 

spravidla je to stav, keď 

  1. sa voda vylieva z koryta vodného toku a dosahuje pätu hrádze pri 

ohradzovanom vodnom toku, päta hrádze je prienik líca hrádze 

s terénom a tiež časť hrádze pri tomto prieniku, 

  2. hladina vody stúpa a je predpoklad dosiahnutia brehovej čiary 

koryta neohrádzovaného vodného toku, 

b) na začiatku topenia snehu pri predpoklade zväčšovania odtoku 

podľa meteorologických predpovedí a hydrologických predpovedí, 

c) pri výskyte vnútorných vôd, ak je hladina vody v priľahlých 

vodných tokoch vyššia ako hladina vnútorných vôd. 

 

a) pri poklese hladiny vodného toku pod úroveň 

určenú povodňovým plánom a vtedy, keď má 

hladina vody klesajúcu tendenciu, 

b) na neohrádzovaných vodných tokoch, keď voda 

klesne pod brehovú čiaru, 

c) pri výskyte vnútorných vôd, keď je hladina vody 

v priľahlých vodných tokoch nižšia ako hladina 

vnútorných vôd a vnútorné vody možno odvádzať 

samospádom. 

 

 

II. SPA – sa vyhlasuje Kto vyhlasuje  II. SPA  

a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného 

v povodňovom pláne a pri stúpajúcej tendencii hladiny vody; na 

neohrádzovanom vodnom toku, ak hladina vody v koryte vodného 

toku dosiahne brehovú čiaru a má stúpajúcu tendenciu, 

b) počas topenia snehu, ak podľa informácie poskytnutej 

predpovednou povodňovou službou možno očakávať rýchle stúpanie 

hladín vodných tokov, 

c) vtedy, keď vodou unášané predmety vytvárajú v koryte vodného 

toku, na moste alebo na priepuste bariéru, pričom hrozí zatarasenie 

prietokového profilu a vyliatie vody z koryta vodného toku, 

d) pri chode ľadov na vyššie položených úsekoch vodných tokov 

v povodí, keď sa predpokladá vznik ľadovej zátarasy, ľadovej 

zápchy a hrozba vyliatia vody z koryta vodného toku, 

 

e) pri tvorbe vnútrovodného ľadu a zamŕzaní vody  účinnom 

prietokovom profile, keď sa predpokladá vyliatie vody z koryta; 

účinný prietokový profil je časť prietokového profilu, v ktorom prúdi 

voda v smere odtoku, 

f) pri výskyte vnútorných vôd, ak sa prečerpávaním 

vody dodrží maximálna hladina vnútorných vôd stanovená 

v manipulačnom poriadku vodnej stavby. 

II.SPA vyhlasuje na návrh správcu 

vodohospodársky významného vodného toku, 

správcu drobného vodného toku alebo z vlastného 

podnetu: 

a) primátor mesta  pre územie mesta, 

b) prednosta Okresného úradu Tvrdošín.  

 

II. SPA – sa odvoláva Kto odvoláva  II. SPA 

a) vodný stav a prietok klesne pod hladinu určenú v povodňovom 

pláne, 

b) 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. 

 

Po odvolaní III. SPA je vyhlásený až do odvolania II. SPA, počas 

ktorého sa dokončia povodňové zabezpečovacie práce a povodňové 

záchranné práce. 

II.SPA odvoláva na návrh správcu 

vodohospodársky významného vodného toku, 

správcu drobného vodného toku alebo z vlastného 

podnetu: 

a) primátor mesta  pre územie mesta, 

b) prednosta Okresného úradu Tvrdošín. 

III. SPA – sa vyhlasuje Kto vyhlasuje  III. SPA  

a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného 

v povodňovom pláne, 

b) na neohrádzovanom vodnom toku pri prietoku presahujúcom 

kapacitu koryta vodného toku, ak voda 

zaplavuje priľahlé územie a môže spôsobiť povodňové 

škody,  

c) na ohrádzovanom vodnom toku pri nižšom stave, 

ako je vodný stav určený pre III. stupeň povodňovej 

aktivity, ak II. stupeň povodňovej aktivity trvá dlhší 

čas alebo ak začne premokať hrádza, prípadne nastanú 

III.SPA vyhlasuje na návrh správcu 

vodohospodársky významného vodného toku, 

správcu drobného vodného toku alebo z vlastného 

podnetu: 

a) primátor mesta  pre územie mesta, 

b) prednosta Okresného úradu Tvrdošín. 
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iné závažné okolnosti, ktoré môžu spôsobiť povodňové škody, 

d) vtedy, keď vodou unášané predmety vytvorili v koryte vodného 

toku, na moste alebo priepuste bariéru a voda sa vylieva z koryta 

vodného toku a môže spôsobiť povodňové škody, 

e) pri chode ľadov po vodnom toku alebo vo vodnej nádrži, ak je 

priame nebezpečenstvo vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy 

alebo ak sa zátarasa alebo zápcha už začala tvoriť a voda sa vylieva z 

koryta 

vodného toku a môže spôsobiť povodňové škody, 

f) pri výskyte vnútorných vôd, ak pri plnom využití kapacity 

čerpacej stanice a pri jej nepretržitej prevádzke voda stúpa nad 

maximálnu hladinu určenú manipulačným poriadkom vodnej stavby, 

g) pri prívalových dažďoch extrémnej intenzity, 

h) pri záplave územia vodou z koryta vodného toku pod vodnou 

stavbou, ktorú spôsobila porucha alebo havária objektov alebo 

zariadení vodnej stavby. 

III. SPA – sa odvoláva Kto odvoláva  III. SPA 

a) vodný stav a prietok klesne pod hladinu určenú v povodňovom 

pláne, 

b) 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. 

 

Po odvolaní III. SPA je vyhlásený až do odvolania II. SPA, počas 

ktorého sa dokončia povodňové zabezpečovacie práce a povodňové 

záchranné práce. 

III.SPA odvoláva na návrh správcu 

vodohospodársky významného vodného toku, 

správcu drobného vodného toku alebo z vlastného 

podnetu: 

a) primátor mesta  pre územie mesta, 

b) prednosta Okresného úradu Tvrdošín. 

 

 

 

3. Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania  
    obyvateľstva v meste 
 

 

 

a/ Informácie o jednotlivých výstrahách a rizikách súvisiacich so zrážkami v oblastiach územia 

mesta  obdrží  mesto od SHMÚ  cestou koordinačného strediska integrovaného záchranného 

systému Okresného úradu Žilina  SMS správou. 

 

 

b/ V súlade  s § 14 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami  ,  SHMÚ  poskytuje  

na  stránke www.shmu.sk  informácie o meteorologickej a o hydrologickej situácii  

a o ďalšom možnom vývoji situácie. 
     

 

    Internetové stránky povodňovej a varovnej služby : 
 

       www.shmu.sk       - Slovenský hydrometeorologický ústav, 

       www.svp.sk           - Slovenský vodohospodársky podnik, 

       www.povodia.sk   - Stavy a prietoky na vodných tokoch, 

 

 

 

   Slovenský hydrometeorologický ústav – Regionálne stredisko Žilina   
- na požiadanie poskytne obciam údaje o hydrometeorologickej situácii na telefonickom čísle :  

         041/ 707 75 11,      

         041/ 707 75 12,    

         0918 976 922,     e-mail : hipsza@shmu.sk 

 
 

 

 

http://www.shmu.sk/
http://www.shmu.sk/
http://www.svp.sk/
http://www.povodia.sk/
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Súčasťou hlásnej povodňovej služby pre včasné varovanie obyvateľstva mesta je: 
 

- vlastné sledovanie vývoja situácie na vodných tokoch a ich prítokoch ako 

i v oblastiach s možnosťou zaplavenia vnútornými vodami v čase intenzívnych zrážok, 

- hliadkovú službu tvoria službukonajúci členovia mestskej polície, 

- výkon hliadkovej služby :   I.    stupeň – každých  8  hodín, 

                                               II.  stupeň – každé       4  hodiny,  

                                                           v prípade  stúpania vodnej hladiny – každé  2  hodiny, 

- včasnosť získavania informácii od správcov vodných tokov, so zameraním sa na 

špecifické situácie pri vypúšťaní vody z vodných stavieb (v prípade ak sa mesto 

nachádza pod vodnou stavbou), 

- získavanie informácii od občanov o povodňovej situácii v jednotlivých oblastiach 

mesta či už v intraviláne, alebo v extraviláne. 

 

c/  Mesto po vyhlásení III. SPA informuje o tejto skutočnosti cestou KS IZS Okresného 

úradu Žilina (na č. t. 112) orgány  ochrany  pred povodňami a ostatné orgány podľa § 26 ods. 

3 písm. b) zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších 

predpisov 

 

 

 

d/   Technická pripravenosť na varovanie obyvateľstva mesta. 
Na základe informácií od SHMÚ a  celkového vývoja meteorologickej a hydrologickej  

situácie v katastri mesta,  mesto varuje obyvateľstvo pred nebezpečenstvom vzniku, alebo pri 

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 zasiela priebežné správy (v rozsahu §1 vyhlášky MŽP SR č. 

252/2010 Z. z.) o povodňovej situácii.  

 

 

e/  Varovanie obyvateľstva mesto zabezpečuje  elektronickou sirénou 
     a bezdrôtovým rozhlasom varovnými signálmi. 
 

 

f/  PLÁN HLIADKOVEJ SLUŽBY SPRÁVY  CIEST  ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO  KRAJA 

 

- Plán hliadkovej služby Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja (ďalej iba  

SC ŽSK)  obsahuje povinnosti správcu ciest  II.  a III. triedy, 

mostných objektov, priepustov a ostatného príslušenstva ciest vo vlastníctve 

Žilinského samosprávneho kraja (ďalej iba ŽSK) pri vyhlásení jednotlivých stupňoch 

povodňovej aktivity, 

- za dodržanie  plánu hliadkovej služby SC ŽSK zodpovedá v plnom rozsahu generálny   

      riaditeľ SC ŽSK a v rozsahu svojho pôsobenia jednotliví vedúci zamestnanci  

      SC  ŽSK, 

- v prípadne vyhlásenia  II. a III. stupňa povodňovej aktivity generálny riaditeľ 

úzko spolupracuje s Obvodnou povodňovou komisiou (ďalej iba OPK) v Tvrdošíne 

a Technickým štábom OPK a ako aj so starostami dotknutých obcí pri výkone 

záchranných a zabezpečovacích prác s cieľom zabezpečiť ochranu života a zdravia 

ľudí a ochranu majetku ŽSK, 

- závod Orava SC ŽSK , stredisko SC ŽSK Tvrdošín má pôsobnosť pre okres 

Tvrdošín 

- organizáciu hliadkovej služby zabezpečuje riaditeľ závodu Orava SC ŽSK 

prostredníctvom zamestnancov závodu, vedúcich stredísk, 

- výkon hliadkovej služby  
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a) pre I. stupeň povodňovej aktivity, prehliadka mostných objektov a priepustov   

                  každých  8  hodín v dotknutej lokalite, 
 

b) pre II. stupeň povodňovej aktivity, prehliadka mostných objektov, miest 

potenciálne ohrozených povodňou a priepustov  každé  4  hodiny v dotknutej 

lokalite, v prípade stúpania vodnej hladiny každé 2 hodiny, 
 

c) pre III. stupeň povodňovej aktivity, riaditeľ závodu sa riadi pokynmi 

Obvodovej povodňovej  komisie v Tvrdošíne s prihliadnutím na potrebu 

záchrany životov ľudí a prednostnú ochranu  majetku ŽSK. 

 

Generálny riaditeľ SC ŽSK sa riadi príkazmi Krajskej povodňovej komisie 

a Tachnickým štábom Krajskej povodňovej komisie a neodkladne informuje 

predsedu ŽSK o pripravovaných a vykonaných opatreniach, informuje 

a poskytuje súčinnosť vedúcemu Oddelenia krízového riadenia a BOZP, 

Organizačného odboru Úradu ŽSK.   

 

Riaditeľ závodu  pri vyhlásení II. a III.  povodňovej aktivity informuje 

generálneho  riaditeľa SC ŽSK o vykonaných a pripravovaných opatreniach 

a prácach. 

 

Generálny riaditeľ SC ŽSK pri vyhlásení II. a III. povodňovej aktivity 

informuje riaditeľa odboru dopravy a regionálneho rozvoja Úradu ŽSK 

o vykonaných a pripravovaných opatreniach a prácach. 

 

 

 

- zoznam úsekov ciest, priepustov a mostov, ktoré môže poškodiť odtok vody, alebo 

ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd v katastri mesta Trstená v správe ŽSK : 

 

okres miestopis Číslo cesty km  od km  do 

Tvrdošín Trstená II/520 73 73,2 

Tvrdošín Zábiedovo III/05941 0,5 0,6 

Tvrdošín Trstená III/05942 0,4 0,5 

Tvrdošín Ústie nad Priehradou III/05944 7,75 7,85 

Tvrdošín Zábiedovo III/059041 0,8 1,1 

Tvrdošín Trstená III/059042 0,4 0,6 

 

 

 

4. Správcovia vodných tokov na území mesta 

 

Názov správcu 

vodných tokov na 

území obce  

Adresa 
Kontaktná osoba 

(Číslo telefónu) 
E-mail Číslo faxu 

 

SLOVENSKÝ 

VODOHOSPODÁRSKY 

PODNIK, š. p. 

Správa PhV, pracovisko 
VS Oravská Priehrada 

 

 

 

 

SVP š. p. Správa PhV 

Ul. Jančeka 36 

034 01 Ružomberok 

 

Milan Suľa 

Povodie Váhu  

Jana Jančeka 36 

034 01  

Ružomberok 

043/5322752 

+421/905 527 404 

 

 

 

 

 

milansvp@orava.sk 

 

 

 

 

 

 

043/5322731 

 

mailto:milansvp@orava.sk


 15 

IV. Povodňové záchranné práce mesta 

 

1. Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou 

 

Varovanie obyvateľstva mesta sa zabezpečuje:  

-  elektronickou sirénou alebo bezdrôtovým rozhlasom nasledovnými varovnými signálmi 

- "OHROZENIE  VODOU"  -  šesťminútovým  stálym  tónom  sirény  pri ohrození  

   ničivými  účinkami vody. 

-"KONIEC OHROZENIA" - dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania pri  

   konci  ohrozenia alebo pôsobenia následkov mimoriadnej  udalosti.   

   

Varovný  signál a  signál "KONIEC  OHROZENIA"  mesto  následne dopĺňa   hovorenou    

informáciou   prostredníctvom  miestneho rozhlasu. 

 

2. Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb 
 

a)  Mesto  podľa § 3 ods. 4. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov je povinná poskytnúť obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej 

núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najme 

zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo materiálnu pomoc.  

 

Za týmto účelom  má mesto  vytypované nasledovné  miesta náhradného ubytovania : 

 

P. č. Názov objektu náhradného ubytovania Adresa objektu Počet lôžok 

1. Turistická ubytovňa  Ústie nad Priehradou 

 (Pri priehradnom múre) 

Ústie nad Priehradou   92 

028 01 Trstená 
40 

stále 

 

b) Núdzové zásobovanie ( poskytnutie stravy alebo materiálnej pomoci) pre povodňou 

postihnutých obyvateľov mesta bude mesto riešiť podľa priebehu povodne v katastri mesta 

a to v súčinnosti s obvodnou povodňovou komisiou.  

 

c) Pri poklese výdatnosti na skupinových alebo významných vodovodoch pod priemernú 

dennú spotrebu vody alebo pri znehodnotení vody v studniach spôsobenú povodňovou 

situáciou  mesto vykoná nasledovné opatrenia: 

-  Vydá zákaz na používanie pitnej vody z verejného vodovodu na čistenie a umývanie 

motorových vozidiel a iných dopravných a mechanizačných prostriedkov. Zároveň k 

obmedzeniu dodávky pitnej vody na účely, pre ktoré nie je použitie pitnej vody 

bezpodmienečne potrebné. 

-  Zabezpečí rozvoz pitnej vody v situácii odstavenia dodávky pitnej vody z verejných 

vodovodov a po kontaminácii studní. 

-  Pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou musia byť jednotlivé opatrenia upresňované 

a konkretizované v súčinnosti s predstaviteľmi štátnej správy  a dodávateľmi.  

 

 

Spôsob núdzového zásobovania vodou: 

 Nezávadnú vodu od zdroja až k spotrebiteľovi dopravovať v uzavretých obaloch.  

 Za zdroj vody môžu byť použité predovšetkým zdroje, ktoré boli preverené.  

 Všetky prostriedky používané na prepravu pitnej vody musia byť čisté, a to ako 

vnútorné tak aj vonkajšie plochy.  

 

 

 

 



 16 

3. Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení 
 

Pri povodni, ktorá bola spôsobená poruchou alebo haváriou na vodnej stavbe (sú vypracované 

hydrotechnické výpočty pre prielomovú vlnu), zabezpečenie a vykonanie evakuácie vrátane 

evakuačných opatrení mesto vykonáva podľa samostatného plánu.   

 

Poznámka: 

V súvislosti s prívalovým charakterom priebehu povodňovej situácie v katastri mesta za 

posledné desaťročia mesto pre tieto udalosti nespracúva plán vykonania evakuácie.   

 

4. Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických  
    úsekoch vodných tokov  
 

 
P. č. Bližšie určenie kritického úseku 

vodného toku (mosty, lávky) 

Dôvod možného zníženia prietočnosti profilu  

1. 
Potok  Všivár   

    Brezovická cesta -   

- železničné premostenie 

- upchatie priepustu popod železničné premostenie a cestu 

II. triedy 

2. 
Potok  Všivár   

    Ulica Zápotočná   

- rúra pri Františkovi Štrbavom 

 

- upchatie priepustu  

4. 

 

Potok :  TRSTENÍK 

- ulice :  Družstevníkov, H. Gavloviča, 

 

            Nábrežie Ľ. Štúra 

 

- zníženie prietoku zosuvom brehu a krovinami rastúcimi 

na brehu, 

- - zníženie prietoku spôsobené mostíkmi tesne nad hladinou 

pri rodinných domoch : Ľ. Dafčík č.d. 603, Ing. G. 

Jambor  č.d. 607,  Vl. Trstenský č.d. 606, J. Šuhaj   

-    č.d.  608,  

-  
5. 

 
 

Oravica - - hroziaci zosuv pôdy do Oravice pod cintorínom na Hybli  

-  

6. 

 
 
 

Oravica – dažďová voda 
- napojenie  cesty II/520  na R3 oproti firme Elkond, 

Oravická cesta  č. 1228,   

 

7. 
potok zo záhradkárskej osady ústiaci 

do Oravice 

- hrozba zaplavenia domov na  ulici  Mieru  

p. Rožková  č.d.  809, D. Fábry   č.d. 808 

 

 

Mesto v súčinnosti s občanmi mesta, členmi DPZ vykonáva od času nebezpečenstva povodne,  

zvýšený dohľad nad kritickými úsekmi vodných tokov, za účelom okamžitého odstraňovania 

naplavenín a vznikajúcich zátarás a zápchy. 

 

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

Postup asanácie vodných zdrojov:  

a) mechanické vyčistenie studne a jej okolia od naplavenín 

b) čerpanie obsahu studne až do odstránenia zákalu 

c) plášť studne vytrieť roztokom dezinfekčného prostriedku (2 % roztok Chlóramínu 

B, 5-25% roztok SAVO) 

d) dezinfekcia vodného zdroja: 

e)   Chlóramínom B v dávke 15-20 g/m3 vodného stĺpca, nechať 24 hodín pôsobiť, 

f)   SAVO v dávke 9 ml /objem vnútrajška uzáveru klobúčika fľaše/na 1 m3 vody    

      vodného stĺpca /vypočítané množstvo dezinfekčného prostriedku rozriediť asi v 8 l   

      vody a potom roztokom skropiť hladinu zdroja, nechať pôsobiť niekoľko hodín.Po  

      poklese koncentrácie zbytkového chlóru vo vode na hodnotu 0.3 mg Cl2/l-1s   

      prihliadnutím k bodu 5 používať na pitné účely, resp. povoliť odber vody. 

            g)  asanácia domácich vodárničiek a vnútorných rozvodov pitnej vody, 

h)  voda zo zdroja, ktorý bol vydenzifikovaný spôsobom ktorý bol uvedený pod   



 17 

      bodom d/  sa po uplynutí určeného času prečerpá cez celý vodný systém až do    

      poklesnutia koncentrácie zostatkového  chlóru na hodnotu 0,3 mg Cl2/l-1. Potom je   

      možné celý systém dať do užívania pri zabezpečení dochlórovania na koncentráciu   

      0,3 mg Cl2/l-1. 

i) asanácia verejných vodovodov pri haváriách - potrubie sa musí prepláchnuť za 

účelom odstránenia fyzikálneho znečistenia /dovtedy, kým neprestane tiecť kalná 

voda/. Preplachovanie sa vykoná odpustením na kalozvodoch alebo hydrantoch 

v koncových častiach rozvodového systému. Potom sa potrubie naplní vodou,  

prechlórovanou na koncentráciu väčšiu ako 0,5 mg Cl2/l-1a nechá sa bez odberu 

pôsobiť najmenej 6 hodín. Po 6 hodinách sa vykoná odpustenie dezinfekčného 

roztoku cez vodovodné výtoky na spotrebiskách až do ustálenia koncentrácie 

chlóru na hodnotu 0,3 mg Cl2/l-1 a na tejto koncentrácii sa hodnota koncentrácia 

udržiava po dobu najmenej ďalších 5 dní. 

 

 Postup asanácie verejných vodovodov sa vykonáva aj podľa osobitných opatrení 

prevádzkovateľa. vypracovaných pre prevádzku vodovodu za mimoriadnych udalostí a pri 

haváriách. V tomto prípade opatrenia musí odsúhlasiť orgán na ochranu zdravia. Počas 

asanácie  treba  v  infiltračnej oblasti  likvidovať  všetky zdroje znečistenia  a  vykonať  

dôsledné  vyčistenie  a  účinnú  dezinfekciu vodovodných objektov. Spôsob asanácie pri 

kontaminácii vody chemickými látkami závisí od charakteru znečistenia. 

 

  O prípustnosti použitia vody na pitné účely po vykonanej asanácii rozhoduje orgán na 

ochranu  zdravia na základe laboratórneho overenia jej akosti. 

 

 

Postup pri asanácii: 

 

    a) likvidácia uhynutých zvierat 

    b) sklady požívatín, závody hromadného stravovania, potravinárske závody 

    c) byty a ich príslušenstvo 

    d) školy, zdravotnícke zariadenia a ostatná vybavenosť 

    e) terén v extraviláne 

 

- Uhynuté zvieratá podľa usmernenia okresnej veterinárnej správy odvezú na spracovanie do 

kafilérie. 

- Priestory objektov mechanicky vyčistiť od znečistenia, odstrániť anorganické i 

organickému rozkladu  podliehajúce znečisťujúce látky. Po umytí priestorov možno 

pristúpiť k priestorovej dezinfekcii. 

- V objektoch potravinárskych, školských, zdravotníckych zariadení a  bytového fondu je 

potrebné  zabezpečiť po mechanickej očiste a umytí vybielenie roztokom chlórového 

vápna . Príprava roztoku z chlórového vápna - na 1 liter vody 20 dkg chlórového  vápna - 

do vedra o  obsahu  10  l je potrebné rozpustiť 2 kg chlórového vápna. 

- Priestorovú dezinfekciu podláh, dvier a ostatných zariaďovacích predmetov  vykonať 2-3% 

roztokom  chlóramínu B,Ź nechať pôsobiť do zaschnutia. Po vykonanej dezinfekcii 

predmety umyť čistou vodou. 

- Pozostatky po odpadoch v zaplavených oblastiach obcí a miest (smetiská, hnojiská žumpy 

a pod.) podľa miestnej situácie a možného pôsobenia v prostredí sa dezinfikujú posypaním 

chlórovým vápnom. Obsah žúmp a čistiacich zariadení je potrebné pred dezinfekciou 

odčerpať a vyviesť na ČOV. -V prípade že priestory boli zaplavené splaškami, alebo v 

okruhu evidovaných bacilonosičov ohrozené patogénnymi zárodkami je žiadúce vykonať 

dezinfekciu rozprášením chlórového vápna na vlhký podklad alebo vo forme vyššie 

popísaného roztoku 

 

Upozornenie: 
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Pri všetkých asanačných a dezinfekčných prácach je potrebné dodržiavať základné zásady 

ochrany zdravia, tzv. používať ochranné prostriedky (gumové rukavice, štíty, gumový plášť, 

vhodnú obuv atď). 

 

6. Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu byť ohrozené povodňou. 

 

Vodný tok  -  Všivár 

 

P.č. Adresa    Názov stavby, objektu alebo zariadenia 

1.  J. Hertela 316 rodinný dom 

2.  J. Hertela 317 rodinný dom  

3.  J. Hertela 318 rodinný dom 

4.  J. Hertela 319 rodinný dom  

5.  J. Hertela 320 rodinný dom 

6.  J. Hertela 321 rodinný dom  

7.  J. Hertela 322 rodinný dom 

8.  J. Hertela 323 Trstenské technické služby – TTS, s.r.o., hospodárske 

budovy, Oddelenie služieb  Trstená 

9.  J. Hertela  Cesta III. triedy do Brezovice, 

 pod  železničným premostením 

10.  z ulice J. Hertela 276 Gymnázium M. Hattalu -  telocvičňa 

11.  J. Hertela  radové garáže – 8  

12.  Zápotočná 303 rodinný dom 

13.  Zápotočná 334 rodinný dom  

14.  Zápotočná 413 rodinný dom 

15.  Zápotočná 414 rodinný dom  

16.  Zápotočná 416 rodinný dom 

17.  Zápotočná 417 rodinný dom  

18.  Zápotočná 418 rodinný dom  

19.  Zápotočná 419 rodinný dom 

20.  Zápotočná 1402 rodinný dom  

21.  Požiarnikov 433 rodinný dom 

22.  Požiarnikov 432 rodinný dom  

23.  Požiarnikov  Hasičská zbrojnica 

24.  Nám. M.R.Štefánika  Predajňa pána Klepkoňa 

25.  Kukučínova 302 rodinný dom  

26.  Kukučínova 421 rodinný dom 

27.  Kukučínova 422 rodinný dom  

28.  Kukučínova 423 rodinný dom 

29.  Kukučínova 424 rodinný dom 
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  Vodný tok  -  Trsteník 
 
 

P.č. Adresa    Názov stavby, objektu alebo zariadenia 

1. Družstevníkov 473 rodinný dom 

2. Družstevníkov 475 rodinný dom  

3. Družstevníkov 476 rodinný dom 

4. Družstevníkov 477 rodinný dom  

5. Družstevníkov 478 rodinný dom 

6. Družstevníkov 1769 rodinný dom  

7. Družstevníkov 762   Drevovýroba – píla  -  hospodárske budovy 

8. Družstevníkov 763   Poľnohospodárske družstvo  Trsteník   

  hospodárske  budovy 

 

9 H. Gavloviča 717 rodinný dom 

10 H. Gavloviča 718 rodinný dom 

11 H. Gavloviča 719 rodinný dom 

12 H. Gavloviča 720 rodinný dom 

13 Pod Vápenicou 731 rodinný dom 

14 H. Gavloviča 789 rodinný dom 

15 H. Gavloviča 790 rodinný dom 

16 H. Gavloviča 791 rodinný dom 

17 H. Gavloviča 792 rodinný dom 

18 H. Gavloviča 793 rodinný dom 

19 H. Gavloviča 794 rodinný dom 

20 H. Gavloviča 1004 rodinný dom 

21 Pod Vápenicou 1330 rodinný dom 

22 Nábr. Ľ. Štúra 603 rodinný dom 

23 Nábr. Ľ. Štúra 604 rodinný dom 

24 Nábr. Ľ. Štúra 605 rodinný dom 

25 Nábr. Ľ. Štúra 606 rodinný dom 

26 Nábr. Ľ. Štúra 607 rodinný dom 

27 Nábr. Ľ. Štúra 608 rodinný dom 

28. Pod  Vápenicou  radové garáže - 8 
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Vodný tok - Oravica 
 
 
P.č. Adresa    Názov stavby, objektu alebo zariadenia 

1. Oravická 1228 ELKOND HHK, a.s. 

2. Oravická 1759 WODDMETAL s.r.o. 

3. Oravická 387 Zberné suroviny 

4. Oravická  FKH sklady 

5. Oravická 697 EnMan s.r.o. 

6. Oravická 616 Panasonic DS s.r.o. 

7. Oravická 1370 Jendrášek Peter Mäsovýroba 

8. Oravická 1002 rodinný dom 

9. Oravická 966 rodinný dom 

10. Oravická 965 rodinný dom 

11. Oravická 964 rodinný dom 

12. Oravická 784 rodinný dom 

13. Oravická 783 rodinný dom 

14. Oravická 782 rodinný dom 

15. Oravická 781 rodinný dom 

16. Oravická 780 rodinný dom 

17. Oravická 779 rodinný dom 

18. Oravická 778 rodinný dom 

19. Oravická 777 rodinný dom 

20. Oravická 776 rodinný dom 

21. Oravická 969 rodinný dom 

22. Oravická 618 rodinný dom 

23. Oravická 611 rodinný dom 

24. Hýbeľ 671 rodinný dom 

25. Hýbeľ 670 rodinný dom 

26. Hýbeľ 669 rodinný dom 

27. Hýbeľ 668 rodinný dom 

28. Hýbeľ 667 rodinný dom 

29. Hýbeľ 666 rodinný dom 

30. Hýbeľ 665 rodinný dom 

31. Hýbeľ 664 rodinný dom 

32. Hýbeľ 663 rodinný dom 

33. Oravická 628 bytový dom 

34. Oravická 627 bytový dom 
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P.č. Adresa    Názov stavby, objektu alebo zariadenia 

35. SNP 227 Bývalý internát 

36. SNP 226 Bytový dom 

37. SNP 138 COOP Jednota predajňa 

38. SNP 160 Dom služieb a menších predajní 

39. Osadská 634 rodinný dom 

40. Osadská 680 rodinný dom 

41. Osadská 635 rodinný dom 

42. Osadská 636 rodinný dom 

43. Osadská 638 rodinný dom 

44. Krakovská cesta 775 rodinný dom 

45. Krakovská cesta 774 rodinný dom 

46. Bernolákova 105 Reštaurácia Fortuna 

47. ČSA 135 rodinný dom 

48. Hviezdoslavova 822 ZŠ P.O. Hviezdoslava, telocvičňa 

49. Hviezdoslavova 823 ZŠ R. Dilonga 

50. Hviezdoslavova 114 rodinný dom 

51. Hviezdoslavova 115 rodinný dom 

52. Hviezdoslavova 819 bytový dom 

53. Hviezdoslavova 820 bytový dom 

54. Hviezdoslavova 821 Veterinárne stredisko 

55. Hviezdoslavova  radové garáže 

56. Hattalova 955 rodinný dom 

57. Mieru 808 rodinný dom 

58. Mieru 543 rodinný dom 

59. Mieru 960 bytový dom 

60. Mieru 961 bytový dom 

61. Mieru  radové garáže 

62. Mieru 549 Nemocnica s poliklinikou v Trstenej 

63. Puškinova 589 Materská škola 

64. Puškinova 588 rodinný dom 

65. Nábrežie Ľ. Štúra 591 rodinný dom 

66. Nábrežie Ľ. Štúra 593 rodinný dom 

67. Nábrežie Ľ. Štúra 595 rodinný dom 

68. Nábrežie Ľ. Štúra 596 rodinný dom 
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P.č. Adresa    Názov stavby, objektu alebo zariadenia 

69. Nábrežie Ľ. Štúra 597 bytový dom 

70. Nábrežie Ľ. Štúra 598 bytový dom 

71. Nábrežie Ľ. Štúra 1229 rodinný dom 

72. Nábrežie Ľ. Štúra 600 rodinný dom 

73. Nábrežie Ľ. Štúra 736 rodinný dom 

74. Nábrežie Ľ. Štúra 795 rodinný dom 

75. Nábrežie Ľ. Štúra 796 rodinný dom 

76. Nábrežie Ľ. Štúra 797 rodinný dom 

77. Nábrežie Ľ. Štúra 798 rodinný dom 

78. Nábrežie Ľ. Štúra 799 rodinný dom 

79. Nábrežie Ľ. Štúra 800 rodinný dom 

80. Nábrežie Ľ. Štúra 801 rodinný dom 

81. Nábrežie Ľ. Štúra 802 rodinný dom 

82. Nábrežie Ľ. Štúra 803 rodinný dom 

83. Nábrežie Ľ. Štúra 804 rodinný dom 

84. Nábrežie Ľ. Štúra 805 rodinný dom 

85. Nábrežie Ľ. Štúra 604 rodinný dom 

86. Západ 1053 bytový dom 

87. Západ 1058 bytový dom 

88. Západ 1141 bytový dom 

89. Západ 1140 bytový dom 

90. Západ 1057 bytový dom 

91. Západ 1143 bytový dom 

92. Západ 1142 bytový dom 

93. Západ 1144 bytový dom 

94. Západ 1241 bytový dom 

95. Západ  radové garáže 
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Dlhotrvajúce dažde  
 

P.č. Adresa    Názov stavby, objektu alebo zariadenia 

1 Mieru  534 rodinný dom 

2 Mieru 808 rodinný dom 

3 Mieru 809 rodinný dom 

 

 

 
7.     Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky, ich druhy,  
        množstvá, ktoré by mohli byť v dosahu záplavových vôd  
 

P.č. Organizácia Objekt Druh látky Množstvo 

 

1. 
 

Poľnohospodárske 

družstvo  Trsteník 

 

- silážne jamy, 

- hnojovicové  

hospodárstvo 

 

- silážne šťavy, 

- hnoj a močovka 

 

nezistené 

množstvo 

 nadzemná 

dvojplášťová  nádrž 

 

nafta 

 

10 000 litrov 

 

 

V.    Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác 

 

    Mesto počas povodňovej situácie vyžaduje od fyzických osôb osobnú pomoc na plnenie 

úloh pri ochrane pred povodňami a ukladá povinnosť osobe poskytnúť vecné plnenie na 

zvládnutie úloh počas povodňovej situácie. Uvedené mesto vykonáva v čase a situácii, tak 

aby boli vykonané záchranné a zabezpečovacie práce.  

Mesto v súčinnosti s obvodnou povodňovou komisiou rieši nasadenie síl a prostriedkov 

základných zložiek integrovaného záchranného systému a vyžaduje od správcu vodných 

tokov materiálne a technické prostriedky na zvládnutie opatrení. 

 

 

 

1.   Zoznam   právnických osôb,  fyzických   osôb – podnikateľov  na výkon   

      povodňových  záchranných prác  

 

Názov PO, FO-P Sídlo Kontaktná osoba a spojenie 

 
 

 

 

 

OMOOS  spol.  s r.o. 
Osadská  679/15 

028 01  Trstená 

Marián  Murín 

043/5393 300,  043/5393 301 

Fax : 043/5393 291 

Marek Hutko - konateľ 

307 Mútne  O29 63 
 

Poľnohospodárske družstvo 

Trsteník  Trstená 
Družstevníkov 

028 01   Trstená 

Ing. Štefan  Pánik 

043/5392 587,  043/5392 267 

Fax : 043/5392 398 
 

 

 

 

LKT,  s.r.o.  Trstená 
Š. Furdeka   270/12 

028 01   Trstená 

Ing. Peter  Šinál 

043/5392 601,  043/5392 063 

Fax : 043/5392 405 

Ing. Štefan Jantolák 

OBNOVA-STAVEBNÁ 

SPOLOČNOSŤ 

Štefana Furdeka 201/18 

028 01  Trstená 

Ing. Štefán Jantolák 

043/53920750, +421/905 526 230 

Lúčna 1103/24 

028 01 Trstená 
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2. Zoznam členov mestského hasičského zboru : 
 

 

Meno a priezvisko Bydlisko 
Telefón 

na pracovisko na byt 

Kučera  Peter J. Kollára 693/3  +421/910 967 355 

Zmarzlák Miloš Dukel. hrdinov 526/39  +421/908 806 626 

Starek  Karol SNP 144/17  +421/903 862 025 

Šurina  Marek Mládežnícka 1061/15  +421/907 813 662 

Bednár  František Pod Vápenicou 724/4  +421/915 824 950 

Benický  Miroslav Západ                    1058/19  +421/903 317 707 

Medvecký  Maroš P. Jilemnického 734/3  +421/905 731 954 

Franček  Kamil P. Jilemnického 755/27  043/5392 425 

Gregorec  Peter Západ   +421/907 466 287 

Kapala  Lukáš Dukel. hrdinov 338/2  +421/919 173 394 

Kapala  Štefan Dukel. hrdinov 338/2  +421/902 604 111 

Kováč  Miloš Západ 1139/34  +421/905 314 248 

Kumor  Pavol Oslobodenia 924/45  +421/949 456 310 

Mišinec  Juraj Západ 1057/17  +421/917 420 670 

Mišinec  Ľubomír Západ 1057/17  +421/917 479 748 

Pallo  Marián Oravická 1002/58  +421/907 425 583 

Pánik  Peter Hviezdoslavova 820/10  +421/908 962 382 

Pekarčík  Marián I. Olbrachta 1019/50  +421/903 531 500 

Polhorský  Tomáš H. Gavloviča 717/14  +421/908 079 399 

Sivoň  Ľudovít Dukel. hrdinov 387/42  +421/907 569 433 

Válek  Michal Západ 1056/12  +421/918 533 598 

 

 

 

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

 

Druh materiálu Merná jednotka Počet 

IVECO  DAILY – hasičský automobil ks 1 

Cisternová automobilová striekačka  CAS – 25 ks 1 

Motorová striekačka  PS – 12 TAZ  1.8 ks 1 

Ponorné čerpadlo  Honda  WP 30 x ks 1 

Kalové čerpadlo  Mitsubishi  MPT  100 ks 1 

Plávajúce čerpadlo  Honda – AMPHIBIO  800 ks 1 

Plávajúce čerpadlo NIAGARA  I ks 2 

Hadice   meter 360  
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4.   Zoznam členov pracovných čiat  vyčlenených na výkon povodňových 
záchranných prác 
 

Meno a priezvisko Bydlisko 
Telefón 

     na byt 

Juris Pavol Oravická 624/40 +421/915 850 372 

Betušťák Jozef Dukelských hrdinov 356/21 +421/907 856 038 

Hrbča  Jozef Malý rad 525 +421/903 882 537 

Gregorec Peter Mládežnícka 933/6 +421/911 232 377 

Horňák Michal Oravická 969/23 +421/948 026 539 

Motýľ  Pavol J.Hertela 265 +421/907 804 045 

Kurcin František Západ 1144 +421/904 409 098 

Kleskeň  Ladislav  Bernolákova 221 +421/904 229 330 

Trstenský  Jozef  Hattalova 37/45 +421/903 380 910 

 
 
 
5.   Materiálno-technické  vybavenie na výkon povodňových   záchranných prác  
 

P.č. DRUH  DOPRAVNÉHO  PROSTRIEDKU 

-  PRACOVNÉHO  STROJA 

ŠPZ 

1.  Kropiaci automobil  ŠKODA  706  RTH  AKVE DK  21-71 

2.  Multicar  M 2510 DK  63-91 

3.  Nákladný automobil  s RN   8112  -  nosič  kontajnerov DK  92-77 

4.  Poľnohospodársky traktor kolesový  ZETOR  8011 DK  24-95 

5.  Univerzálny nosič náradia  UN  053,2  

6.  Traktorové  vlečky,  kontajnery  

7.  Nákladný automobil RENAULT MASTER-sklápač  TS 089BC 

8.  Nakladač-bager VOLVO TS Z038 

9.  Čistiace zariadenie na pozemné komunikácie LADOG G 129 TS Z040 

 

 

Ostatný  materiál : 
  -  lopaty, fúriky, fošne, dosky,  zemina, 

  -  zásoba  minimálne   -  100 vriec, 

                                       -  5 m3  piesku, 

  -  pripravených minimálne  30 vriec naplnených pieskom.  
 

 

 

V prípade, že  mestský strojový park nebude postačovať požiadajú sa o vecnú 
pomoc podniky v meste  Trstená  : 

 

Poľnohospodárske družstvo Trsteník  Trstená   - 043/5392 587,  043/5392 267,   

fax : 043/5392 398 

LKT,  s.r.o.  Trstená                                               - 043/5392 601, 043/5392 063,   

fax : 043/5392 405 

OMOSS,  Trstená                                                   - 043/5393 300,  043/5393 301,  

fax :  043/5393 291 

Ing.Štefan Jantolák OBNOVA Trstená               - 043/5392 750,  +421/905 526 230 
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VI.    Pomocná dokumentácia 

 

1.  Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečovaním a riadením ochrany pred   

     povodňami: 

 Zákon NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami  v znení neskorších predpisov 

 Zákon NR SR č. 42/2010 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov  

 Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a     

            vojnového stavu v znení neskorších predpisov 

 Vyhláška MŽP SR č. 204/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní 

predpovednej povodňovej služby 

 Vyhláška MŽP SR č. 251/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové 

záchranné práce a povodňových škôd 

 Vyhláška MŽP SR 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 

 Vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu 

povodňových plánov a postup ich schvaľovania 

 Vyhláška MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných 

prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany v znení neskorších predpisov 

 

 

 

 

 

VII.  Prílohy 

 

1. Základné vzory príkazov a dokumentov, ktoré budú potrebné pri riadení a 

zabezpečovaní ochrany pred  povodňami. Ostatné vzory pre spracovanie sumárnej 

správy sú súčasťou jednotlivých vyhlášok MV SR. 
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  M E S T O      T R S T E N Á            

                                 Bernolákova  96/8,     028 01  Trstená 
 

 

 

P R Í K A Z   MESTA 

 

zo dňa  .... 

 

na vykonanie povodňových    zabezpečovacích  prác. 
 

Na základe  § 17 ods. 3 písm. e) zákona  NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami 

v znení neskorších predpisov a ako i v súvislosti s vyhlásením stupňov povodňovej aktivity 

pre územie mesta  v súvislosti s povodňovou situáciou na vodných tokoch  

...................................................................................................................................................... 

 

vydávam príkaz  
 

právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom (na základe mestom spracovanej 

a zaslanej objednávky)  k vykonaniu nasledovných povodňových zabezpečovacích  prác 

v súčinnosti so správcom vodných tokov na vodných tokoch v katastri mesta : 

  

a) odstraňovať prekážky obmedzujúce plynulý odtok vody, 

b) zabezpečovať ochranu koryta vodného toku pred poškodzovaním vodným prúdom 

a predmetmi unášanými vodou a to zavážaním  lomovým kameňom a iným vhodným 

materiálom, 

c) sprietočniť zanesené korytá  vodných tokov vyčistením a odvezením nánosov na riadenú 

skládku, 

d) odstrániť kríky z brehov korýt  riek ako prekážku plynulého odtoku vody za 

účelom sprietočnenia vodných tokov. 

  

Riadenie povodňových zabezpečovacích prác bude vykonávať povodňová komisia 

obce. Objednávky na vykonanie zemných prác a služieb dodávateľsky od právnických osôb, 

fyzických osôb – podnikateľov, nákup materiálu a iné požiadavky súvisiace s nákladmi na 

vykonávanie povodňových zabezpečovacích  prác budem vydávať osobne. 

V prípade, ak nebude mesto schopné vykonať opatrenia k zabezpečeniu ochrany pred 

povodňami vlastným riadením, požiadať obvodnú povodňovú komisiu o pomoc. Pri nasadení 

síl a prostriedkov bude mesto  postupovať v zmysle platnej právnej úpravy a povodňového 

plánu  mesta  počas III. a II. stupňa povodňovej aktivity. 

 

Mesto v súlade s platnou právnou úpravou overí náklady na zabezpečovacie práce 

a predpísanou formou ich predloží na príslušný štátny orgán. 

 

 

V Trstenej, dňa .............. 
                                        

                                                                                                                         ........................................ 

                                                                               okrúhla                                      Ing. Juraj Bernaťák 

                                                                             pečiatka mesta                                       primátor  
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   M E S T O      T R S T E N Á            

                                        Bernolákova  96/8,     028 01  Trstená 

 

      

                                                              ●                                                                                    ● 

                              Okresný úrad Tvrdošín                                                                                   
                                                                    Medvedzie  254                                           

                                                                    027 44  Tvrdošín    
        ●                                                                                    ● 

         
Vaša  značka/  zo dňa                   Naša  značka                Vybavuje/Linka                                      Trstená 

                                                                                                                                                    

 

VEC  

Žiadosť k vydaniu príkazu pre správcu vodného toku  Trsteník k vykonaniu 

zabezpečovacích prác 

 

 Podľa  § 25    písm. d)  ods. 6 a 9   zákona  NR SR  číslo 7/2010  Z.z. o ochrane pred 

povodňami v znení neskorších predpisov Vás  žiadame k vydaniu príkazu pre správcu 

vodného toku .........,  aby  v intraviláne mesta Trstená  vykonal zabezpečovacie práce, a to : 

- odstránenie naplavenín z vodného toku Trsteník, ktoré obmedzujú plynulý odtok 

vody. Zamedzí sa tým zaplavenie verejných komunikácií, rodinných domov 

a priľahlých priestranstiev. 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                 ................................................... 

                                                                           Ing. Juraj Bernaťák 

                                                                                                                                     primátor  
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       M E S T O      T R S T E N Á            

                                 Bernolákova  96/8,     028 01  Trstená 
 

 

V Y H L Á S E N I E 
 III. stupňa povodňovej aktivity 

 

 

 

na základe § 26 ods. 3  písm. b) zákona  NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami 

v znení neskorších predpisov, 

 

 

 

mesto    v y h l a s u j e  
 

 

dňa ................. o ................ h 

 

 

III. stupeň povodňovej aktivity   na vodnom toku (v lokalite): 

 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 Opatrenia potrebné na zabezpečenie ochrany pred povodňami a na vykonanie 

záchranných prác vykonať v súlade s povodňovým plánom mesta. 

 

 

 

 

 

V Trstenej, dňa .............. 

 

 

 

 

   

........................................ 

                                                                     okrúhla                                     Ing. Juraj Bernaťák 

                                                                 pečiatka mesta                                       primátor  
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     M E S T O      T R S T E N Á            

                                 Bernolákova  96/8,     028 01  Trstená 
 

 

PRÍKAZ  MESTA 
 

zo dňa ...........   o  ..... hodine 

 

na vykonanie povodňových záchranných prác 

 

V súvislosti s vyhlásením II. a III. stupňa povodňovej aktivity na území mesta 

 

vzniku   mimoriadnej udalosti – povodeň, 

 

vydávam 

 

na základe § 18 ods. 1, 2 a 3, § 26 ods. 1 a ods. 3  písm. b) zákona č.7/2010 Z. z. o ochrane 

pred povodňami v znení neskorších predpisov, ďalej § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 42/1994 Z. 

z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 3 vyhlášky MV SR 

č. 523/2006 Z. z.  o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania 

jednotiek civilnej ochrany v znení neskorších predpisov  

 

 príkaz 

k vykonaniu nasledovných povodňových záchranných prác na území mesta 
 

Hlavné úlohy pre krízový štáb mesta  počas III. SPA: 

- zabezpečovať včasné varovanie na povodňou ohrozenom území, 

- stanoviť režim života v postihnutom území živelnou pohromou,  

- zabezpečiť, riadiť a vykonať evakuáciu povodňou postihnutého obyvateľstva, zvierat 

a vecí, 

- aktívne získavať informácie od obyvateľov mesta  o povodňovej situácii v jednotlivých 

oblastiach intravilánu a extravilánu  za účelom včasného nasadenia síl a prostriedkov 

k záchrane a ochrane životov, zdravia a majetku ako i kultúrneho dedičstva a životného 

prostredia, 

- vykonávať záchranné práce v súčinnosti s HaZZ, správcami vodných tokov 

a na základe uloženia povinnosti poskytnúť vecné plnenie pre právnické osoby, fyzické 

osoby - podnikateľov s vhodnou technikou a na základe uloženia povinnosti 

pre obyvateľov obce na plnenie úloh civilnej ochrany osobnými úlohami,  

- zabezpečiť včasný odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy 

územia povodňou, 

- zabezpečovať ochranu vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, 

plynu a telekomunikačných sietí pred poškodením povodňou. 

 

Po odvolaní III. SPA 

- zabezpečiť provizórne dopravné sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou odrezaná, 

vrátane výstavby provizórnych mostných objektov alebo lávok,  

- v súčinnosti s predurčenými organizáciami vykonať dezinfekciu studní, žúmp, 

obytných priestorov a odvoz a zneškodňovanie uhynutých zvierat, 

- odstrániť naplaveniny z domov iných objektov, verejných priestranstiev a komunikácií, 

- zabezpečiť poškodené stavby proti zrúteniu, 

- vykonať iné (ostatné) práce na základe vystavenej objednávky obcou na záchranu 

životov, zdravia,  majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia. 
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Riadenie povodňových záchranných prác bude vykonávať krízový štáb mesta. Povolenia 

k použitiu obecnej techniky, objednávky na vykonanie prác a služieb dodávateľsky 

od právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, nákup materiálu a iné požiadavky 

súvisiace s nákladmi na vykonávanie povodňových záchranných prác budem vydávať osobne 

alebo zástupca primátora mesta. 

V prípade, ak nebude mesto schopné vykonať opatrenia k zabezpečeniu ochrany 

pred povodňami vlastnými silami a prostriedkami, požiadať obvodnú povodňovú komisiu 

o pomoc. V prípade nasadenia síl a prostriedkov bude mesto postupovať v zmysle platnej 

legislatívy a povodňového plánu záchranných prác mesta počas trvania povodňovej situácie. 

Varovanie a vyrozumenie ohrozeného obyvateľstva riešiť dostupnými prostriedkami 

varovania a vyrozumenia v meste. 

 

Mesto vypracúva v čase III. stupňa povodňovej aktivity priebežné správy o povodňovej 

situácii a predkladá ich obvodnému úradu a obvodnému úradu životného prostredia. 

 

Pracovisko krízového štábu mesta bude na  mestskom úrade. 

 

 

V Trstenej, dňa .............. 

 

 

 

 

   

........................................ 

                                                                     okrúhla                                     Ing. Juraj Bernaťák 

                                                                 pečiatka mesta                                       primátor  
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  M E S T O      T R S T E N Á            

                                 Bernolákova  96/8,     028 01  Trstená 
 

 

Uloženie povinnosti 

na plnenie úloh civilnej ochrany osobnými úkonmi 
 

 

Primátor mesta  Trstená  na základe vyhláseného III. stupňa povodňovej aktivity na 

území mesta dňa ................  o  ..... hod., podľa § 15 ods. 1 písm. c), § 23 zákona NR 

SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 

a podľa § 2 ods. 3 písm. h) vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na 

zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany v znení 

neskorších predpisov 

   

 

vyžaduje od 
 

..............................., bytom ............................., Trstená 
 

vykonávanie týchto úloh pri ochrane pred povodňami: 

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

 

 

Mesto  uzatvorí s menovaným zmluvný vzťah v súlade s platnou právnou úpravou. 

Výdavky spojené s výkonom uvedených úloh budú uhradené obcou v zmysle Pokynu 

generálnej riaditeľky sekcie integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uplatňovaní náhrady skutočných výdavkov na 

civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. IZCO-48-44/2012 zo 17. decembra. 

 

 

V Trstenej   dňa ................ 
 

 

 

 

 
okrúhla 

pečiatka mesta  

                                                                                                                          ......................................... 

                                                             Ing. Juraj Bernaťák 

                                                                                                                primátor  
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      M E S T O      T R S T E N Á            

                                 Bernolákova  96/8,     028 01  Trstená 
 

 

 

                 ●                                                                                   ● 

                                      Okresný úrad Tvrdošín                                                                                   
                                                                          Medvedzie  254                                           

                                                                          027 44  Tvrdošín  

                    ●                                                                                   ●                     
 

 
 

                                         

 

Vec 
Požiadavka na vydanie príkazu ostatnej záchrannej zložke IZS k vykonaniu odsunu 

nebezpečných látok- zaslanie 

 

          

V súvislosti s meteorologickou a zhoršujúcou sa hydrologickou situáciou na vodnom 

toku .................. žiadam v zmysle § 25 ods. d) bod 9 a § 26 ods. 2 a ods. 3 písm. b) bod 8 

zákona 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami  v znení neskorších predpisov o vydanie 

príkazu ostatnej záchrannej zložke IZS na zabezpečenie odsunu  ............................................  

z podniku na území mesta  Trstená 

 

Zdôvodnenie: Sily a prostriedky vykonávajúce záchranné práce na základe vydaného 

príkazu starostu obce, ktoré má krízový štáb obce k dispozícii, nepostačujú na zvládnutie 

situácie. 

 

 
 

V Trstenej   dňa .............................. 
 

 

 

 

okrúhla                                                      

                                                                                 pečiatka mesta                      ..............................................                            

Ing. Juraj Bernaťák   

        primátor                                                                                                                                     
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       M E S T O      T R S T E N Á            

                                 Bernolákova  96/8,     028 01  Trstená 
 

 

 

Uloženie povinnosti 

umožniť vstup na nehnuteľnosť 
 

 

Primátor mesta  Trstená  na základe vyhláseného III.  SPA na území mesta dňa  

............. o  ........ hod., podľa § 26 ods. 3 písm. b) bod 5 a § 41 ods. 2 písm. a) zákona 

NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov   

 

ukladá povinnosť  
 

.................., bytom  ..................,  Trstená 
 

umožniť vstup na nehnuteľnosť, ktorú má vo vlastníctve, v správe alebo 

v užívaní podľa § 41ods. 2 písm. b) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami  

v znení neskorších predpisov 

 

orgánu ochrany pred povodňami (povodňovej komisii, krízovému štábu alebo nimi poverenej 

právnickej osobe s technikou) za účelom vykonávania záchranných prác (týchto úloh): 

 

- odstraňovanie prekážok obmedzujúcich plynulý odtok  vody, 

- budovanie hrádzí alebo zvyšovanie brehov potoka ukladaním vriec, prípadne navážaním 

kameňov.  

 

 

 

V Trstenej   dňa .......................... 
 

 

 

 

 
okrúhla 

pečiatka mesta  

                                                                                                                 ............................................. 

                                                                        Ing. Juraj Bernaťák 

                                                                                                                                 primátor  
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       M E S T O      T R S T E N Á            

                                 Bernolákova  96/8,     028 01  Trstená 
 

 

Uloženie povinnosti 

poskytnúť vecné prostriedky na zvládnutie úloh počas povodňovej situácie 

 

 

Primátor mesta  Trstená  na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie pre územie 

mesta dňa ...............  o  .......  hod., podľa § 15 ods. 1 písm. c), § 21 zákona NR SR č. 42/1994 

Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 3 písm. i) 

vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác 

a organizovania jednotiek civilnej ochrany v znení neskorších predpisov 

 

ukladá povinnosť 

 

........................., bytom  ................,  Trstená 
 

poskytnúť v zmysle § 41 ods. 2 písm. c) zákona 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami 

v znení neskorších predpisov na zvládnutie úloh počas povodňovej situácie tieto vecné 

prostriedky: 

 

- rýpadlo na odstraňovanie prekážok obmedzujúcich plynulý odtok  vody, 

- bager na budovanie hrádzí a na zvyšovanie brehov potoka ukladaním vriec, 

- nákladné auto na prevoz materiálu, 

- čerpadlá na čerpanie vody zo zaplavených priestorov. 

 

Mesto  uzatvorí s menovaným zmluvný vzťah v súlade s platnou právnou úpravou. 

Výdavky spojené s výkonom uvedených úloh budú uhradené obcou v zmysle Pokynu 

generálnej riaditeľky sekcie integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uplatňovaní náhrady skutočných výdavkov na 

civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. IZCO-48-44/2012 zo 17. decembra. 

 

 

V Trstenej   dňa ......................... 
 

 

 

 

 
okrúhla 

pečiatka mesta  

.................................................. 

                                                                        Ing. Juraj Bernaťák 

                                                                                                                                  primátor  
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       M E S T O      T R S T E N Á            

                                 Bernolákova  96/8,     028 01  Trstená 
 

 

              ●                                                                                     ● 

                                       Okresný úrad Tvrdošín                                                                                   
                                                                             Medvedzie  254                                           

                                                                             027 44  Tvrdošín   

         
             ●                                                                                      ● 
         
Vaša  značka/  zo dňa                   Naša  značka                        Vybavuje/Linka                                    Trstená 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                        

                                         

 

Vec 

Poskytnutie pomoci pri vykonávaní záchranných prác na území obce 

počas vyhlásenej mimoriadnej situácie – vyžiadanie 

 

          V súlade s § 10 písm. f) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách 

mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, žiadam Okresný úrad 

Tvrdošín o poskytnutie pomoci pri vykonávaní záchranných prác počas vyhlásenej 

mimoriadnej situácie na území mesta Trstená súvisiacej s povodňovou situáciou a to 

príslušníkmi ozbrojených síl armády Slovenskej republiky ako ostatnej záchrannej zložky a 

ich nevyhnutnej logistickej podpory. Jedná sa o vyslobodzovanie postihnutých osôb zo 

zaplavených priestorov, odsun nezranených osôb z postihnutého územia a strhávanie 

poškodených stavieb. Jedná sa o okamžité použitie nevyhnutných počtov vojakov a druhov 

a počtov techniky podľa spoločného spresnenia s členmi výjazdovej skupiny obvodného 

úradu.  

 

Zdôvodnenie: Sily a prostriedky vykonávajúce  záchranné práce na základe vydaného príkazu 

starostu obce, ktoré má krízový štáb obce k dispozícii, nepostačujú na zvládnutie situácie. 

 

Veliteľ vyslanej jednotky ozbrojených síl sa bude hlásiť u primátora mesta Trstená   

Ing. Jozefa Ďubjaka   na č.t.  043/ 5310 100  alebo  na mobil  0903 556 056. 

 

Krízový štáb  zasadá v budove   Mestského úradu v Trstenej,  Bernolákova   96/8. 

 

 

V Trstenej, dňa ...................... 

 

 

 

 

                                                                                                    ..............................................                                

                                                                Ing. Juraj Bernaťák 

                                                                                                                     primátor  
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         M E S T O      T R S T E N Á            

                                 Bernolákova  96/8,     028 01  Trstená 
 

 

O D V O L A N I E 

 III. stupňa povodňovej aktivity 

 

 

 

na základe 26 ods. 3  písm. b) zákona  NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami 

v znení neskorších predpisov, 

 

 

mesto    o d v o l á v a  

 

 

dňa ................. o ................ h 

 

 

III.  stupeň povodňovej aktivity  na vodnom toku (v lokalite): 

 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie činnosti na území katastra mesta  budú vykonávané podľa pokynov primátora mesta. 

 

 

 

 

 

 
V Trstenej   dňa ................ 
 

 

 

                                                                                                                          .................................................. 

                                                                                  okrúhla                                     Ing. Juraj Bernaťák 

                                                                                       pečiatka mesta                                            primátor 
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  M E S T O      T R S T E N Á            

                                 Bernolákova  96/8,     028 01  Trstená 
 

 

O D V O L A N I E 

 II. stupňa povodňovej aktivity 

 

 

 

na základe 26 ods. 3  písm. b) zákona  NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami 

v znení neskorších predpisov, 

 

 

mesto  o d v o l á v a  

 

 

dňa ................. o ................ h 

 

 

                     II. stupeň povodňovej aktivity  na vodnom toku (v lokalite): 

 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie činnosti na území katastra mesta  budú vykonávané podľa pokynov primátora mesta. 

 

 

 

 

 

 
V Trstenej   dňa ................ 
 

 

 

                                                                                                                          .................................................. 

                                                                                  okrúhla                                     Ing. Juraj Bernaťák 

                                                                                       pečiatka mesta                                            primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

 

 

  M E S T O      T R S T E N Á            

                                 Bernolákova  96/8,     028 01  Trstená 

 

 

VYHLÁSENIE  

MIMORIADNEJ SITUÁCIE 

 

 

    V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – ....................  na území mesta Trstená 

a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, mesto podľa § 15 ods. 1 písm. j) 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení neskorších predpisov  
 

v y h l a s u j e  

 
dňa ........... o .......... h  na území  mesta mimoriadnu situáciu. 

 

 Počas obdobia ohrozenia a  pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti budú vykonávané 

opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia, činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia 

a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a opatrenia na záchranu života, zdravia 

a majetku -  vykonávaním záchranných prác.  

 

Na ohrozenom území ustanovujem tieto režimové opatrenia:  

  

    Obyvatelia mesta sa budú aktívne zapájať pri vykonávaní záchranných prác a to pri :  

. 

. 

. 

 

Budú rešpektovať príkazy mesta  na vecné plnenie a osobné výkony, budú vyžadovať od 

mesta spoluprácu pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti (okamžité umožnenie vjazdu 

rýchlej zdravotnej služby k nemocným alebo pre prípad úrazu), budú vyžadovať pomoc pri 

možnosti vzniku škôd na majetku veľkého rozsahu, zachovajú pokoj pri zásobovaní 

obyvateľstva potravinami a nebudú obmedzovať sily a prostriedky ktoré vykonávajú 

záchranné práce na území katastra mesta. 

 

Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. 

 

V Trstenej  dňa : ................ 

                                                                                                 

            okrúhla 

           pečiatka obce  

                                                                                             

     

                                                                                              .................................... 

                                                                                                  Ing. Juraj Bernaťák 

                              primátor 

 
Vyhlásenie je vyhotovené v 3 výtlačkoch. Jeden výtlačok je uložený na obecnom  úrade, druhý výtlačok je 

zverejnený na úradnej tabuli obce a tretí pre ObÚ Žilina. 
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  M E S T O      T R S T E N Á            

                                 Bernolákova  96/8,     028 01  Trstená 
 

 

O D V O L A N I E 

 MIMORIADNEJ  SITUÁCIE 

 

 

 

Po vykonaní záchranných prác a z dôvodu, že už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo ohrozenia 

života, zdravia a majetku, mesto podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady  Slovenskej 

republiky číslo  42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov  

 

 

o d v o l á v a  

 

 

dňa ................. o ................ h 

 

 

                     mimoriadnu situáciu na území mesta Trstená                : 

 

 

 

 

Ďalšie činnosti na území katastra mesta  budú vykonávané podľa pokynov primátora mesta. 

 

 

Toto odvolanie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. 

 

 

 

 

 

 
V Trstenej   dňa ................ 
 

 

 

                                                                                                                          .................................................. 

                                                                                  okrúhla                                     Ing. Juraj Bernaťák 

                                                                                       pečiatka mesta                                            primátor 

 

 

 
Vyhlásenie je vyhotovené v 3 výtlačkoch. Jeden výtlačok je uložený na obecnom  úrade, druhý výtlačok je 

zverejnený na úradnej tabuli obce a tretí pre ObÚ Žilina. 
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VZOR  

 

ZNENIE VYHLÁSENIA MIMORIADNEJ SITUÁCIE  NA ÚZEMÍ  MESTA TRSTENÁ 

PROSTREDNÍCTVOM  VYSIELANIA MESTSKÉHO   ROZHLASU 

 

 

VYHLÁSENIE  

MIMORIADNEJ SITUÁCIE 

 

 
Vážení občania, venujte pozornosť nasledujúcemu oznamu ! 

 

  

V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti ......................................................................... a  pôsobenia jej 

následkov na život, zdravie a majetok, mesto Trstená v súlade s jeho  pôsobnosťou 

 

 

v y h l a s u j e  

 
dňa ...... o ...... h  na území  mesta mimoriadnu situáciu. 

 

 

Počas obdobia ohrozenia a  pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti budú vykonávané opatrenia na 

znižovanie rizík ohrozenia, činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej 

udalosti a opatrenia na záchranu života, zdravia a majetku -  vykonávaním záchranných prác. Na ohrozenom 

území ustanovujem tieto základné režimové opatrenia:  

 

 

 

- uviesť základné režimové opatrenia (podľa vzoru) 

 

 

 

 

Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. 
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VZOR  

 

 

ZNENIE ODVOLANIA MIMORIADNEJ SITUÁCIE  NA ÚZEMÍ   MESTA  TRSTENÁ  

PROSTREDNÍCTVOM  VYSIELANIA  

MESTSKÉHO ROZHLASU  

 

 

 

ODVOLANIE  

MIMORIADNEJ SITUÁCIE 

 
Vážení občania, venujte pozornosť nasledujúcemu oznamu ! 

 

  

Po vykonaní záchranných prác a z dôvodu, že už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia  a 

majetku, mesto Trstená v súlade s vlastnou pôsobnosťou 

 

o d v o l á v a   

 
dňa ...... o ...... h  mimoriadnu situáciu na území  mesta. 

 

Ďalšia činnosť na území mesta bude vykonávaná podľa ďalších riadiacich aktov primátora mesta. 

 

Toto odvolanie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. 
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PRIEBEŽNÁ SPRÁVA O POVODŇOVEJ SITUÁCII  

v meste   Trstená           

                                                  dňa ............ k 00:00 h 

 

Opis aktuálnej situácie a vývoja situácie 

Po extrémnych zrážkach bola v meste zvýšená hladina nasledovných vodných tokov 

...................................................  a týchto lokalít katastra mesta  Trstená. 

K zaplaveniu územia došlo dňa .............. o .............. h. V čase o ...........h došlo k ustáleniu 

hladín týchto tokov a pomaly sa dostáva situácia do normálu. Počas povodňovej situácie došlo 

napr. k upchaniu priepustov pod mostnými objektami, k zaplaveniu obytných zón mesta, 

pastvín ................. . Vplyvom záplavovej vlny došlo k poškodeniu  súkromného a mestského 

majetku. Hlavne boli poškodené napr. miestne komunikácie, regulácia vodných tokov, 

odtokové kanále .................................... . 

 

Prehľad vykonaných opatrení 

Boli prečistené  priepusty, pri odčerpávaní vody boli použité čerpadla OR HaZZ resp. 

čerpadlá od ..................................... Ďalšia techniky bola využitá na napr. odstraňovanie 

naplavenín, odstraňovanie stromov, dovoz lomového kameňa.............................. Boli 

realizované zemné práce  na odvodnenie, zasýpali sa odtrhnuté brehové časti 

............................ Technika  bola nasadená vlastná, správcu vodných tokov, HaZZ a na 

základe vecného plnenia (objednávky mesta).  

 

Problémy   pri vykonávaní záchranných prác a prijaté opatrenia na odstránenie 

nedostatkov 

Riešenie nedostatku vlastnej techniky vecným plnením od právnických osôb, fyzických osôb 

– podnikateľov. Okamžite zvýšenie hladiny tokov zabraňovalo riešiť aktívne povodňovú 

situáciu z hľadiska prístupnosti v teréne. ............................ 

 

Požiadavky vo vzťahu k riešeniu aktuálnej povodňovej situácii 

Požiadavka na správcu tokov t.j. Povodie Váhu a Štátne Lesy na dodávku techniky pre tento 

účel.   ............................ 

 

 

Informácie o úmrtiach, úrazoch alebo haváriách na infraštruktúre . 

Úmrtia a úrazy neboli žiadne. Havárie na obecnej infraštruktúre - rozhlas, káblová televízia, 

miestna kanalizácia, miestne komunikácie, športové plochy a ihriská, mosty a priepusty 

................................. 
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I.    Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác         
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   3. Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania obyvateľstva v meste. 

       4. Správcovia vodných tokov na území mesta. 

  

 

 IV. Povodňové záchranné práce mesta 

       1. Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou. 

       2. Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb. 

       3. Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení. 

       4. Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch     

            vodných tokov. 
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V. Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác 

 

      1. Zoznam právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov na výkon povodňových záchranných  prác  
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          povodňových záchranných prác. 

      5. Materiálno-technické vybavenie  Oddelenia služieb mesta Trstená  na výkon  povodňových    

          záchranných prác. 

 

 

VI. Pomocná dokumentácia 

 

        1. Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečovaním a riadením ochrany pred   

           povodňami. 
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VII. Prílohy 

 

     Vzory príkazov a dokumentov, ktoré budú potrebné pri riadení a zabezpečovaní ochrany pred povodňami. 

             

     Obsahom prílohy povodňového plánu záchranných prác mesta sú tabuľky, konkrétne prehľady, schémy, 

zoznamy, databázy,  ktoré sú potrebné na doplnenie textovej časti a grafickej časti povodňového plánu 

záchranných prác: 

 Príkaz mesta Trstená na vykonanie povodňových zabezpečovacích prác, 

 Žiadosť k vydaniu príkazu pre správcu vodného toku ..................... k vykonaniu zabezpečovacích prác 

(na OÚ Tvrdošín), 

 Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity, 

 Príkaz  mesta na vykonanie povodňových záchranných prác v súvislosti s vyhlásením II. a III. stupňa 

povodňovej aktivity a vzniku mimoriadnej udalosti – povodeň, 

 Uloženie povinnosti na plnenie úloh CO osobnými úkonmi .... , 

 Požiadavka na vydanie príkazu ostatnej záchrannej zložke IZS k vykonaniu odsunu nebezpečných látok 

(na OÚ Tvrdošín), 

 Uloženie povinnosti umožniť vstup na nehnuteľnosť na základe vyhláseného III. stupňa povodňovej 

aktivity, 

 Uloženie povinnosti poskytnúť vecné prostriedky na zvládnutie úloh počas povodňovej situácie, 

 Poskytnutie pomoci pri vykonávaní záchranných prác na území obce počas mimoriadnej situácie-

vyžiadanie (OÚ Tvrdošín, napr. Armádu SR), 

 Odvolanie III. stupňa povodňovej aktivity, 

 Odvolanie II. stupňa povodňovej aktivity, 

 Vyhlásenie mimoriadnej situácie, 

 Odvolanie mimoriadnej situácie, 

 Znenie vyhlásenie  mimoriadnej situácie na území mesta Trstená prostredníctvom vysielania 

mestského rozhlasu (VZOR) 

 Znenie odvolania  mimoriadnej situácie na území mesta Trstená prostredníctvom vysielania 

mestského rozhlasu (VZOR) 

 Priebežná správa o povodňovej situácii v meste Trstená k 00:00 hodine. 

 

 

 

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 mesta. 
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       B. Grafická časť - legenda 

 

  - predpokladaný rozsah zaplavenia územia zobrazený podľa súradníc záplavových čiar prevzatých z  

príslušnej mapy povodňového ohrozenia, 

 

  - domy, objekty, časti obcí, miest, ktoré môžu byť zaplavené a bude potrebné z nich vykonať 

evakuáciu, 

 

  - evakuačné trasy, 

 

  -   objekty určené na núdzové ubytovanie, 

 

  - priestory na umiestnenie zvierat a materiálu, 

 

  - priestory sústredenia mechanizmov určených na povodňové záchranné práce,  

 

  - lokality, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky  -  Poľnohospodárske družstvo Trsteník 

 

  - poloha vodomerných staníc a vodočetných staníc na vodných tokoch,  - vodomerné stanice sú mimo  

mapy, 

 

  -   vyznačenie kritických miest križovania vodných tokov s prístupovými komunikáciami do mesta 

   k priemyselným a poľnohospodárskym areálom v katastrálnom území mesta - Poľnohospodárske    

družstvo Trsteník 
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