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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2016
Povodňový plán záchranných prác Obce Trebejov
Úvodné ustanovenia
1. Povodňový plán záchranných prác Obce Trebejov je vypracovaný v zmysle zákona NR SR
č. 7/2010 Z.z. O ochrane pred povodňami, vyhlášky MŽP SR č. 261/2010 Z.z. Z 28. mája
2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich
schvaľovania a zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
2. V tomto povodňovom pláne sú zahrnuté úlohy, sily a prostriedky povodňovej komisie Obce
Trebejov v ochrane pred povodňami, ďalej náväznosť a vzťahy medzi jednotlivými
orgánmi, najmä vodohospodársskymi.
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I. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonávania povodňových záchranných
prác
Obec pri zabezpečovaní, riadení a vykonávaní 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.
I.
Povodňový plán záchranných prác Obce Trebejov (ďalej len „PPZP“) je vypracovaný v zmysle
zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, vyhlášky MŽP SR č. 261/2010 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania, a
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Cieľom PPZP je včasné vyrozumenie určených osôb a orgánov za účelom zabezpečenia úloh
vyplývajúcich z mimoriadnej situácie. Súčasne zabezpečiť varovanie obyvateľstva a
jeho informovanie o vzniku mimoriadnej situácie na území obce Trebejov, prijatých a
vykonávaných opatreniach na eliminovanie nebezpečenstva.
Povodňové záchranné práce
Povodňové záchranné práce sa vykonávajú na záchranu životov, zdravia, majetku,
kultúrneho dedičstva a životného prostredia v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a
po povodni na povodňou ohrozených územiach a na povodňou zaplavených územiach.
Povodňové záchranné práce riadi obec, okresný úrad alebo okresný úrad v sídle kraja
podľa osobitného predpisu. Vykonávanie zásahov povodňových záchranných prác riadi okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru alebo krajské riaditeľstvo Hasičského a
záchranného zboru do času, kým riadenie neprevezme obec, okresný úrad alebo okresný úrad v
sídle kraja.
Povodňovými záchrannými prácami sú:
hlásna povodňová služba,
ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu úrody
ohrozenej povodňou,
odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia povodňou,
provizórne dopravné sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou odrezaná, vrátane
výstavby provizórnych mostných objektov alebo lávok,
ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a
telekomunikačných sietí pred poškodením povodňou,
evakuácia,
dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov a odvoz a zneškodňovanie uhynutých
zvierat a iných odpadov,
zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami,
odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev a z
komunikácií,
zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia,
iné práce na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného
prostredia vykonané na príkaz obce, orgánu ochrany pred povodňami počas III. stupňa
povodňovej aktivity alebo na príkaz obvodného úradu, obvodného úradu v sídle kraja alebo

obce podľa osobitného predpisu počas mimoriadnej situácie.
Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. stupňa
povodňovej aktivity a sú ukončené do času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.
Základné predpoklady obce k účinnému zabezpečeniu, riadeniu a vykonávaniu povodňových
záchranných prác na povodňou ohrozenom území sú:
 Včasnosť získania jednotlivých výstrah o rizikách súvisiacich so zrážkami v oblastiach
územia obce od SHMÚ.
 Vlastné sledovanie vývoja situácie na vodných tokoch a ich prítokoch ako I v oblastiach s
možnosťou zaplavenia vnútornými vodami.
 Včasnosť získavania informácií od správcov vodných tokov, so zameraním sa na špecifické
situácie pri vypúšťami vody z vodného diela Ružín.
 Získanie informácií od občanov o povodňovej situácií 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 obmedujúcich 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 obce.
 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, ŠHR).
 Zriadenie krízového štábu obce z občanov obce 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 IZK.

II. Zoznam orgánov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami

1 Krízový štáb obce Trebejov
Sídlo krízového štábu obce (povodňovej komisie) je v budove obecného úradu na adrese:
Obecný úrad č. 68, 044 81 Trebejov, a to po dobu vyhlásenia stavu pohotovosti a ohrozenia.
Zvolanie členov krízového štábu obce bude vykonané telefonickou cestou.
Ak plnenie úloh obce na úseku ochrany pred povodňami počas povodňovej situácie
zabezpečuje krízový štáb obce, podľa § 27 ods. 16 zákona č.7/2010 obec nezriadi obecnú
povodňovú komisiu.

Zloženie krízového štábu obec Krízový štáb obce Trebejov

Meno
priezvisko

a Funkcia v krízovom štábe

Číslo mobilu

Štefánia
Cibuľáková

predseda

0910 173941

Igor Weiss

podpredseda

0904412475

Marek Varga

člen

0944 973990

Jozef Varga

člen

0949 324526

Gabriela
Pudelková

člen

0905192448

2. Zoznam orgánov, komisií a štábov – tvorí prílohu č. 1 k VZN.

III. Stupne povodňovej aktivity, predpovedná povodňová služba, hlásna
povodňová služba a varovanie obyvateľstva

1 Vodný tok pretekajúcí cez obec Trebejov
Obcou Trebejov preteká rieka Hornád.

1.1

Vyznačenie kritických miest križovania
komunikáciami k sídelným útvarom.

vodných

tokov

s

prístupovými

Obec Trebejov je chránená železničnou traťou pred preliatím vody z rieky Hornád . V časti
obce za asfaltovým ihriskom je železničný podjazd, ktorým sa dostáva voda do obce a
zaplavuje pozemky a domy v časti obce Na pažiti (miestny názov). V časti obce za traťou
sú ohrozené dva rodinné domy a objekt s chovom koní.V prípade povodne je tam
prístupová cesta zaplavená vodou. Pri rozsiahlých povodniach dochádza k zaplaveniu
cesty III.tr. v smere Trebejov- Košice a Trebjov – Kysak, to znamená, že do obce nie je
možný prístup záchranných jednotiek ani z jednej strany.

2 Stupne povodňovej aktivity v profiloch vodomerných staníc a vodočetných staníc
Stupne povodňovej aktivity (stupne PA) charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne, ktorá je
vyjadrená určenými vodnými stavmi alebo prietokmi vo vodných tokoch a na vodných stavbách.
Vodné stavy a prietoky zodpovedajúce stupňom PA schvaľuje Ministerstvo životného prostredia SR
na návrh správcu vodného toku po prerokovaní s orgánom štátnej správy ochrany pred povodňami a
so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. V povodňových plánoch sú stanovené tri stupne
povodňovej aktivity, pričom III. stupeň povodňovej aktivity charakterizuje najväčšie ohrozenie
povodňou.

Stupne povodňovej aktivity v profiloch
v čiastkovom povodí nad obcou

Stanica: Kysak
Tok: Hornád
Povodne
1. stupeň povodňovej aktivity:
2. stupeň povodňovej aktivity:
3. stupeň povodňovej aktivity:

200 [cm]
290 [cm]
350 [cm]

vodomerných

staníc

a vodočetných

staníc

Stanica: Obišovce

Tok: Svinka
Povodne
1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity

150 [cm]
175 [cm]
200 [cm]

Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity:
Stupne povodňovej aktivity sa sledujú na webovej stránke www.shmu.sk.
Obec Trebejov sleduje vodomerné stanice v Kysaku na toku Hornád a Obišovce na toku Svinka z
dôvodu, že za vodomernou stanicou v Kysaku sa vlieva Svinka do Hornádu. V katastrálnom území
Trebejov môže byť hladina Hornádu vyššia, ako je uvádzaná na vodomernej stanici Kysak.
V povodňových plánoch sa stanovujú tri stupne povodňovej aktivity:
a) I. stupeň povodňovej aktivity – nastáva, zaniká
b) II. stupeň povodňovej aktivity – vyhlasuje sa, odovoláva sa
c) III. stupeň povodňovej aktivity – vyhlasuje sa, odovoláva sa.

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,

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

2. hladina vody stúpa a je predpoklad dosiahnutia vôd a vnútorné vody možno odvádzať samospádom.
brehovej čiary koryta neohrádzovaného vodného toku,
b) na začiatku topenia snehu pri predpoklade zväčšenia
odtoku
podľa
meteorologických
predpovedí
a
hydrologických predpovedí,
c) pri výskyte vnútorných vôd, ak je hladina vody v
priľahlých vodných tokoch vyššia ako hladina vnútorných
vôd.
II.SPA – sa vyhlasuje

Kto vyhlasuje II.SPA (len po ObÚ ŽP)

a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v
povodňovom pláne a pri stúpajúcej tendencii hladiny
vody, na neohraničenom 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 ˇadovej
zátarasy, ľadovej zápchy a hrozba vyliatia vody z koryta
vodného toku,
e) pri tvorbe vnútorného ľadu a zamŕznutia 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:

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.

II. SPA odvoláva na návrh správcu vodohospodársky
významného vodného toku, správcu drobného vodného
toku alebo z vlastného podnetu:

a) starosta obce na území obce,
b) prednosta obvodného úradu životného prostredia pre
územia viacerých obcí alebo pre územie obvodu.

a) starosta obce na územie obce,
b) prednosta obvodného úradu životného prostredia pre
územie viacerých obcí alebo pre územie obvodu.

Po odvolaní III.SPA je vyhlásený až do odvolania II.SPA,
počas ktorého sa dokončia povodňové zabezpečovacie
práce a povodňové záchranné práce
III.SPA – sa vyhlasuje

Kto vyhlasuje III.SPA (len po ObÚ ŽP)

a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v
povodňovom pláne,
b) na neohradzovanom vodnom toku pri prietoku
presahujúcom kapacitu koryta vodného toku, ak voda
zaplavuje priľahlé územie a môže spôsobiť povodňové
škody.
c) na ohradzovanom vodnom toku pri nižšom stave,
ako je vodný stav určený pre III.stupeň povodňovej
aktivity, ak II. Stupeň povodňovej aktivity trvá dlhší čas
alebo ak začne premokať hrádza, prípadne nastanú iné
závažné okolnosti, ktoré môžu spôsobiť povodňové škody,
d) vtedy, keď vodou unášané predmety vytvorili v koryte
vodného toku, na moste alebo priepuste bariéru a voda sa
vylieva z koryta vodného toku a môže spôsobiť

III.SPA vyhlasuje na návrh správcu vodohospodársky
významného vodného toku, správcu drobného vodného
toku alebo z vlastného podnetu:
a) starosta obce pre územie obce,
b) prednosta obvodného úradu životného prostredia pre
územie viacerých obcí alebo pre územie obvodu

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 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.

III.SPA odvoláva na návrh správcu vodohospodársky
významného vodného toku, správcu drobného vodného
toku alebo z vlastného podnetu:
a) starosta obce pre územie obce,
b) prednosta obvodného úradu životného prostredia pre
územie viacerých obcí alebo pre územie obvodu.

Po odvolaní III.SPA je vyhlásený až do odvolania II.SPA,
počas ktorého sa dokončia povodňové zabezpečovacie
práce a povodňové záchranné práce.

Obec alebo orgán ochrany pred povodňami, ktorý vyhlásil alebo odvolal stupeň povodňovej
aktivity, bezodkladne o tom informuje podľa povodňového plánu orgány ochrany pred povodňami a
orgány štátnej správy, Hasičský a záchranný zbor, osoby zaradené do ochrany pred povodňami,
správcu vodohospodársky významných vodných tokov, dotknutých správcov drobných vodných
tokov a ústav.

3 Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania obyvateľstva v obci
Predpovedná povodňová služba je povinná neodkladne informovať orgány štátnej správy
ochrany pred povodňami, správcu vodných tokov a ďalšie orgány o nebezpečenstve vzniku
povodne a o jej ďalšom možnom vývoji, tiež o hydrometeorologických podmienkach
ovplyvňujúcich vznik a vývoj povodne, najmä o aktuálnych a očakávaných vodných stavoch alebo
prietokoch vo vybraných profiloch vodných tokov. Túto službu zabezpečuje Slovenský
hydrometeorologický ústav (SHMU).
Predpovednú povodňovú službu zabezpečuje:
a) ministerstvo vnútra, okresné úrady v sídlach krajov, okresné úrady a obce
b) ministerstvo prostredníctvom ústavu a správcu vodohospodársky významných vodných tokov,
d) predpovedná povodňová služba
Súčasťou hlásnej povodňovej služby pre včasné varovanie obyvateľstva obce je:
 vlastné sledovanie vývoja situácie na vodných tokoch a ich prítokoch ako I v obciach s
možnosťou zaplavenia vnútornými vodami v čase intenzívnych zrážok,
 včasnosť získavania informácií od správcov vodných tokov, so zameraním sa na špecifické
situácie pri vypúšťaní vody z vodného diela Ružín.

Slovenský
hydrometeorologický
ústav
na
požiadanie
obci
poskytne
údaje
o hydrometeorologickej situácii na tel: (02) 54 774 331, 54 771 192, 59 415 497 fax: (02) 54 776
562, e-mail: hips@shmu.sk, prípadne na internetovej adrese www.shmu.sk.
4 Správcovia vodného toku na území obce Trebejov
Správcom vodného toku Hornád je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Odštepný závod
Košice, Správa Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2, 041 59 Košice. Spojenie je zabezpečené
telefonicky.

IV. Povodňové záchranné práce obce Trebejov

1 Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou
Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou je zabezpečené hlásnou
a varovnou povodňovou službou obce. Stupne povodňovej aktivity a mimoriadnu situáciu
vyhlasuje obec na návrh správcu vodného toku alebo z vlastného podnetu.
Hlásna povodňová služba obce prijíma a poskytuje informácie súvisiace s možným vznikom,
povodňovej situácie alebo so vznikom mimoriadnej udalosti, na základe ktorých zabezpečí
varovanie obyvateľstva, vyrozumenie orgánov ochrany pred povodňami, orgánov štátnej správy
a zložiek HaZZ ako aj susediacich obcí.
Obec odosiela varovnú povodňovú správu ak:
došlo k vyliatiu vôd z koryta vodného toku na území obce, alebo ak je zjavná takáto hrozba
hladina vody na vodnom toku rieky Hornád sa vyliala z koryta a stále stúpa, prípadne výšku,
ktorú obec, správca vodnej stavby, alebo investor inej stavby na vodnom toku označí za
vznik povodňovej situácie,
ide o mimoriadne úkazy pri odchode ľadov, pri vzniku ľadových zábran, pri upchaní
mostných otvorov a priepustov, prietrži mračien, lokálnych búrkach, topení snehu a pod.
Varovná povodňová správa obsahuje:
vymedzenie povodňou ohrozeného alebo zasiahnutého územia obce,
názov vodného toku,
hydrologickú situáciu na vodnom toku (vodomernej stanici),
údaje o pohybe hladín vodného toku, najmä o vzostupe, poklese bez zmeny a kulminácii,
informáciu o aktuálnom počasí,
opis situácie na ohrozenom, alebo povodňou postihnutom území,
Varovnú povodňovú správu obec odošle na obvodný úrad životného prostredia a okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru. Ak nemožno nadviazať komunikačné spojenie
s príjemcami správy možno varovnú povodňovú správu podať na linkách tiesňového volania 112,
150 alebo 158.
Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou bude zabezpečené
prostredníctvom obecného rozhlasu. V obci Trebejov je nainštalovaná siréna, miestne ovládaná.
Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi
„VŠEOBECNÉ OHROZENIE" – dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození

alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov
mimoriadnej udalosti,
„OHROZENIE VODOU" – šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými
účinkami vody.
Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje
signálom „KONIEC OHROZENIA" – dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.
Varovné signály a signál "KONIEC OHROZENIA" sa následne dopĺňajú hovorenou
informáciou prostredníctvom obecného rozhlasu, ktorá obsahuje:
deň a hodinu vzniku alebo skončenia ohrozenia,
údaje o zdroji ohrozenia,
údaje o druhu ohrozenia,
údaje o veľkosti ohrozeného územia,
základné pokyny na konanie obyvateľstva.
O vyhlásení a odvolaní stupňov povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie obec bezodkladne
informuje obvodný úrad životného prostredia, obvodný úrad alebo koordinačné stredisko IZS alebo
HaZZ, správcu vodohospodársky významných tokov a SHMÚ.
Obec upozorňuje na nebezpečenstvo povodne obce smerom po prúde vodného toku.
Ak je vydaná hydrologická výstraha II. a III. stupňa pre určitý región a lokalitu, obvodný úrad
v sídle kraja v súčinnosti s obvodným úradom zabezpečí vyrozumenie všetkých starostov
a primátorov miest o vydaní tejto výstrahy s uvedením času jej platnosti a ukončenia.
2 Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb
Poskytovanie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania patrí medzi základné úlohy
a opatrenia civilnej ochrany, ktoré sa vykonávajú po vyhlásení mimoriadnej situácie.
Núdzové zásobovanie je podľa zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva
zabezpečenie dočasného minimálneho stravovania, minimálnych dávok pitnej vody a poskytovanie
ďalších základných potrieb osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou v medziach existujúcich
podmienok na prežitie, najmä dodávok elektrickej energie, zabezpečenie tepla a základné
zdravotnícke zabezpečenie.
Núdzové zásobovanie môže byť realizované dvojako: buď priamo v oblasti, ktorá je ohrozená
alebo zasiahnutá mimoriadnou udalosťou (ak evakuácia nie je možná či potrebná) alebo v mieste
núdzového ubytovania po evakuácii obyvateľstva.
V prípade, že dôjde ku kontaminácii vody v studniach alebo podzemných vôd prípadne k inému
nežiaducemu javu spojenému s nedostatkom pitnej vody bude zahájené núdzové zásobovanie
obyvateľstva pitnou vodou. Obec nedisponuje žiadnymi cisternovými súpravami na pitnú vodu ani
zásobníkmi pitnej vody.
V prípade potreby sa zabezpečí dovoz pitnej vody cisternovými vozidlami Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice.
Núdzové ubytovanie je zabezpečenie dočasného bývania osôb ohrozených alebo postihnutých
následkami mimoriadnej udalosti.
V prípade vzniku povodňovej situácie budú ohrození obyvatelia náhradne ubytovaní v týchto
priestoroch:
Kultúrny dom Trebejov

3 Zabezpečenie a vykonanie evakuácie
Evakuáciou sa rozumie odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z určitého územia.
Úlohou evakuácie pri povodni je zabezpečiť ochranu obyvateľstva obce pred ničivými účinkami
spôsobenými vyliatím vodných tokov ohrozujúcich obec alebo pretrhnutím hrádze vodného diela
Ružín.
Určenie postupnosti evakuácie, určenie trás evakuácie a všetky náležitosti evakuácie budú
zabezpečené prostredníctvom Krízového štábu obce Trebejov.
Za stavu ohrozenia ( v prípade pretrhnutia hrádze vodného diela Ružín) je treba rátať s
evakuáciou obyvateľov a zvierat. Obec je vzdialená o VD Ružín 19 km. Podľa prehľadu
ohrozených obcí v zaplavenom území pod VS Ružín je maximálna výška PV nad prehom v obci je
4,4 – 6,9 m, čas dobehu prívalovej vlny do obce je 2 hod. 57 min., kulminácia PV v obci 4 hod. 20
min. - 4 hod. 25 min., čas pokledu prietoku v obci je 8 hod. 5 min., zatopené 95 zástavby.
V prípade ohrozenia obce prívalovou vlnou je potrebná evakuácia obyvateľov obce a zvierat do
priestorov kameňolomu za obcou.
Evakuácia sa vykonáva z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pohybu osôb na
ohrozenom (resp. zaplavenom) území:
krátkodobo s možným návratom osôb do 72 hodín
dlhodobo s možným návratom osôb po 72 hodinách
Časové obmedzenie pobytu osôb na zaplavenom území sa určí spravidla pri vyhlásení evakuácie.
Evakuácia sa vyhlasuje miestnym rozhlasom s tým, že sa uvedie, ktorá časť obce sa bude
evakuovať. Obyvateľstvo obce opustí urýchlene ohrozený priestor po stanovených trasách do
priestoru vyvedenia a odtiaľ do miest ubytovania.
Evakuácia zvierat sa plánuje a vykonáva najmä na záchranu plemenných a cenných zvierat.
Vykonáva sa spravidla až po evakuácii obyvateľstva, pričom sa vykonávajú aj opatrenia na
zabránenie vzniku škôd.
Evakuácia hospodárskych zvierat sa zabezpečuje v súčinnosti s obvodným úradom, hasičským
záchranným zborom a bude vykonaná len v rozsahu časovej závislosti príchodu povodne a dosahu
síl a prostriedkov vlastného objektu podľa spracovanej dokumentácie.
Evakuáciu hospodárskych zvierat ovplyvňuje:
vzdialenosť od vodného toku a času dobehu záplavovej vlny,
evakuácia s časovým obmedzením alebo dlhodobá,
miestne podmienky,
kalkulácia potreby dopravných prostriedkov a určené trasy presunu,
veterinárne zabezpečenie,
situácia na ohrozenom území
Určenie miesta sústredenia hospodárskych zvierat evakuovaných z obce - vzor tabuľky.
Subjekt, obyvateľstvo
Areál chovu koní s
obývaným domom Ušáková

Adresa

Počet kusov

Miesto sústredenia

Priestor umiestnenia

Trebejov 54

17 koní

miesto nad
dedinou, na
pozemkoch
urbariatu.

lúka

Ubytovanie evakuovaných osôb z obce v prípade povodne sa rieši podľa rozsahu zaplaveného
územia a tiež podľa možností poskytnúť náhradné ubytovanie v iných častiach obce. V prípade
menšieho rozsahu sú evakuované osoby ubytované u príbuzných, pokiaľ nie je táto možnosť, tak
obec zabezpečí dočasné ubytovanie v rámci obce alebo v spolupráci s inými obcami.
Pri povodni veľkého rozsahu sa určia evakuačné zberné miesta, kde sa sústredia obyvatelia po
uliciach a dopravia sa určenými dopravnými prostriedkami do miesta ubytovania evakuovaných.
(náhradné ubytovanie, príbuzní, susedná obec).
Evakuácia obyvateľstva z územia obce sa vykonáva:
organizovane s využitím spracovaného plánu evakuácie obce a ich odborného zabezpečenia,
samovoľnou evakuáciou, pre ktorú sa vytvárajú predpoklady včasnou osvetou, určením
smerov a trás z ohrozených priestorov a poriadkovým zabezpečením.
4 Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch
vodných tokov
Bližie určenie kritického úseku vodného toku
Cestný podjazd po žel.traťou v obci za asfaltovým
ihriskom

Opatrenia, ktoré vykonáva obec
Vybudovaná demontovateľná protipovodňová
zábrana na mostnom telese.
Pri vyhlásení III.SPA sa osadia drevené hranoly,
ktoré sa priložia z oboch strán vrecami naplnenými
prieskom

Iné práce na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostriedia vykonané na
príkaz obce, orgánu ochrany pred povodňami počas III. Stupňa povodňovej aktivity alebo obvodného úradu,
obvodného úradu v sídle kraja alebo obce podľa osobitného predpisu počas mimoriadnej situácie.
 Zabezpečenie prietočnosti tokov, uvoľňovanie ľadových zátarás a zápch vytvorených z vodou
priplavených predmetov.
 Odčerpávanie záplavových vôd zo zatopených domov, pivníc, studní, žúmp a iných objektov a
priestorov.
 Deratizácia, príp. Postreky proti kalamitnému výskytu komárov
 Zabezpečenie režimov života v obci s dôrazom na obmedzenia v pohybe obyvateľov.

5 Postup zabezpečenie dezinfekcie studní, žúmp, obytných priestorov a odvozu
a zneškodňovania uhynutých zvierat a iných odpadov
Používanie záplavami znehodnotenej vody na pitie, varenie ako aj na osobnú hygienu je z
hľadiska ochrany zdravia obyvateľstva neprípustné. Na pitie a varenie zásadne používame len vodu,
ktorej zdravotná nezávadnosť je spoľahlivo overená. Veľký význam z hľadiska preventívnych
opatrení má osobná ochrana tela (používame aspoň gumenú obuv, gumené rukavice prípadne ďalšie
ľahko umývateľné ochranné pomôcky). Dôležitým preventívnym opatrením je dodržiavanie zákazu
pitia vody z neznámych prameňov ako aj zákaz kúpania na miestach kde je zjavný predpoklad
znečistenia vody.

Postup pri sanácii vlastných (individuálnych) studní:
Sanáciu je účelné uskutočniť až po stabilizácii vodného režimu v postihnutej oblasti, po
vykonaní vyčistenia okolia studne a po jej stavebno-technickom zabezpečení.
Mechanická očista a dezinfekcia studne sa uskutočňuje vždy za prítomnosti najmenej 3 osôb
a to pre prípad potreby poskytnutia prvej pomoci osobe zostupujúcej do studne.
Základný postup sanácie:
Mechanicky očistiť a tlakovou vodou umyť vonkajšie steny studne a tiež aj čerpacie zariadenie
od nánosov bahna a opraviť poklop studne.
Otvoriť studňu a úplne z nej vyčerpať vodu.
Vykonať kontrolu vnútorného ovzdušia studne spustením zapálenej sviečky až na dno studne.
V prípade bezkyslíkatého prostredia sviečka zhasne, v prípade výskytu methanu dôjde k oživeniu
intenzity plameňa.
Po dôkladnom mechanickom očistení vnútorných stien studne, čerpacieho zariadenia i dna
studne očistené plochy dôkladne opláchnuť čistou vodou a vodu úplne odčerpať.
Umyť vnútorné steny studne dezinfekčným prostriedkom. Pracujeme pritom zásadne
v rukaviciach. Dezinfekčný roztok nechajte na umytých stenách pôsobiť podľa návodu.
Po opláchnutí vnútorných stien studne čistou vodou túto vodu znovu odčerpáme, odstránime
kalom zanesený pokryv dna studne a vymeníme ho novým vhodným materiálom (čistý štrk,
hrubozrnný piesok). Zároveň necháme studňu naplniť vodou a ak je voda stále kalná, ďalej
pokračujeme v jej opakovanom čerpaní až do vymiznutia zákalu.
Poslednou fázou sanácie studne je uskutočnenie dezinfekcie vody. Vždy treba rešpektovať
návod na použitie. Potrebu celkového množstva prípravku na dezinfekciu vždy vypočítajte podľa
výšky vody v studni, pričom potrebnú dávku prípravku rozrieďte v kropiacej konvi a roztokom
pokropte priamo hladinu vody, ako aj vnútorný povrch stien studne. Ak máte vo Vašom dome
zriadený samostatný domáci vodovodný systém, napojený na vlastnú studňu (s dárlingom a pod.),
vodu zo systému úplne vypustite. Potom napustíte do neho vodu z Vašej studne s obsahom
dezinfekčného prípravku tak, že táto voda pretečie celým systémom a plynule cez všetky
vodovodné kohútiky vo Vašom dome. Prípravok je potrebné nechať pôsobiť cca 8 hodín.
Až po vykonaní dezinfekcie je možné odobrať vzorky vody k laboratórnej kontrole.

Zásady likvidácie následkov povodní v postihnutých obytných budovách a bytoch
Zásady vysúšania domu alebo bytu
V miestnostiach urobiť prievan otvorením okien a dverí. Ak je možné, použiť ventilátory
a teplovzdušné zdroje.
Upratanie a dezinfekcia domu alebo bytu
Odstrániť všetko bahno a nečistoty z povrchov mechanickým očistením a dôkladným umytím
vodou.
Odstrániť akýkoľvek zvlhnutý interiérový materiál – tapety a všetko, čo samo odpadáva (napr.
Omietky na stenách).
Následne je potrebné začať s dezinfekciou v dome (nábytok, podlahy, steny a pod.)

Odstraňovanie živočíšnych odpadov
Živočíšne odpady počas likvidácie následkov povodní je potrebné vždy prísne separovať
a likvidovať
v súčinnosti
s
orgánmi
štátnej
veterinárnej
a potravinovej
správy
prostredníctvom kafilérnej služby.
V záplavových oblastiach je zakázané zakopávanie uhynutých zvierat do zeme.
S odpadmi a rozkladajúcimi sa telami živočíchov sa smie manipulovať len pomocou
ochranných a pracovných pomôcok (ochranné pracovné odevy – plastové alebo gumené rukavice,
obalové materiály – plastové vrecia, potrebné nástroje – vidly, háky a pod.).
6 Prehľad rozvodných sietí a zariadení, ktoré by mohli ohroziť postihnuté osoby,
nasadené sily a prostriedky a majetok obyvateľov
Zariadenie
Nízkonapäťový NN
rozvádzač

Dislokácia
Pri žel.zastávke, za
kostolom

Môže ohroziť
Elektrickým prúdom

Počet osôb
Ktoré sa dostanú
do blízkosti,
ohrození so
obyvatelia
blízkych
rodinných domov

Plynové potrubie
k prípojkam
rod.domov

Rodinné domy v
časti obce (Na
pažiti)

poškodenie
plynového potrubia
a únik plynu

Osoby žijúce v
postihnutých
rodinných domoch

Poznámka
V prípade
zaplavenia
rozvádzača bude
obec bez elektriny.
VSE žiadosti obce o
preloženie
rozvádzača z dôvodu
ohrozenia občanov
pri zaplavení,
nevyhovela

7 Spôsob zorganizovania predčasného zberu úrody pri určených vodných stavoch
Vzor tabuľky:
Územie (hon)

Plocha

Plodina

Majiteľ

Poznámka

8 Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu byť ohrozené povodňou
Lokalita
Za traťou
V časti obce miestny názov Na pažiti
Záhradkárska a chatová lokalita Lazy

Názov stavby, objektu alebo zariadenia
Rodinný dom Liška Dušan
Areál chovu koní s obývaným domom - Ušáková
Rodinné domy
Záhradné chatky a rekreačné chaty

9 Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky, ich druhy, množstvá a
opatrenia na zamedzenie znečistenia vody
V obci nie sú uskladnené žiadne nebezpečné látky.
Vzor tabuľky:
Vlastník

Kontakt

Miesto

Nebezpečná látka

Množstvo

Opatrenia

V. Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác
Obec 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. Od právnických osôb vyžaduje poskytnutie dopravných prostriedkov a
materiálnu pomoc.Uvedené obec vykonáva v čase a situácií, tak, aby boli vykonané záchranné a
zabezpečovacie práce.
1 Zoznam dopravných prostriedkov, strojov a zariadení na výkon povodňových
záchranných prác
Druh dopravného prostriedku, stroja a zariadenia

Poskytovateľ

Nákladné auto Iveco Daily

Marián Cimbala, Trebejov č. 54

Traktor s vlečkou

Marián Cimbala, Trebejov č. 54

Nakladač typ CAT 980

Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec, lom Trebejov

Nakladač typ 110 L

Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec, lom Trebejov

Nákl.auto TATRA P815

Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec, lom Trebejov

2 Materiálno-technické vybavenie obce na výkon povodňových záchranných prác
Druh techniky alebo materiálu
Plávajúce čerpadlo
Kalové čerpadlo
Rybárske čižmy
Gumové čižmy
Ochranné obleky
Záchranné laná
Lopaty
Hranoly a fošne na zadebnenie podjazdu

Merná jednotka
ks
ks
pár
pár
ks
ks

ks
ks

Množstvo
1
1

25

3 Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, žúmp a obytných priestorov
Obec nedisponuje žiadnymi dezinfekčnými prostriedkami.
Vzor tabuľky:

Názov látky

Miesto uloženia

Množstvo

Kontaktná osoba

Poznámka

4. Zabezpečenie pomoci záchranných zložiek integrovaného záchranného systému
Zložka
OR PZ Košice - okolie
OO PZ Kysak
OR HaZZ Košice - okolie

Telefón
0961 933 101
055/699132
0961 933 902
055/6 250 790

Fax
0961 933 109

Poznámka
112
112

055/7 289 262

112

5. Zabezpečenie vykonávania záchranných prác
 Stravovanie a občerstvenie pracovných síl nasadených na záchranné práce, maximálne v
rozsahu cestovných náhrad. (viesť evidenciu, zozanym osôb a firiem a pod.)
 ubytovanie pracovných síl nasadených na záchranné práce
 zabezpečenie materiálu potrebného na záchranné práce (PHM, opravy poškod.motorv a
inch techn.prostriedkov, pracovné náradie, osobné ochranné prostriedky, materiál použitý na
prístup. Komunikácie, piesok a pod.

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

Názov
subjektu

Adresa

Zodpovedná
osoba

Číslo telefónu

Vsl.
Energetika,
a.s.
Pegas
Cassovia
Micronic,
s.r.o.

Mlynska
31, Košice

Ing.
Slavomír
Hlinka
Marián
Cimbala
RNDr.
Laislav
Cechlár

6101331
0907917040

Trebejov
80
Trebejov č.
6

E-mail

0950575855

cimbala@pegasc
assovia.sk

0905931010

cechlar@microni
c.sk

Zoznam
osôb
zodpovedný
ch za
vykonávanie
opatrení na
ochranu
pred
povodňami

Číslo telefónu

Ing. Peter
Priščák

6102564
0917141529

VII. Pomocná dokumentácia

1 Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečovaním a riadením ochrany pred
povodňami
Zákony:
Zákon NR SR č. 7/2010 Z. z. z 2. decembra 2009 o ochrane pred povodňami,
Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. z 27. januára 1994 o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov,
Vyhlášky:
Vyhláška MŽP SR č. 204/2010 Z. z. z 28. apríla 2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
vykonávaní predpovednej povodňovej služby,
Vyhláška MŽP SR č. 251/2010 Z. z. zo 17. mája 2010, 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. zo 17. mája 2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ a priebehu povodní,
ich následkoch a vykonaných opatreniach,
Vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z. z. z 28. mája 2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania,
Vyhláška MŽP SR č. 313/2010 Z. z. z 22. júna 2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
predbežnom hodnotení povodňového rizika a o jeho prehodnocovaní a aktualizovaní.

2 Vzory príkazov a dokumentov, ktoré budú potrebné pri riadení a zabezpečovaní
ochrany pred povodňami
Povodňový denník povodňovej komisie obce
Povodňový denník povodňového plánu záchranných prác obce, sa vedie v jednom vyhotovení
písomne v autentizovanom zošite schválenom predsedom obecnej povodňovej komisie.
Povodňový denník vedie podpredseda obecnej povodňovej komisie a je uložený u starostu
obce.
V povodňovom denníku sa chronologicky vedú záznamy o priebehu a následkoch povodní,
vykonávaných opatreniach a vydávaných príkazoch s uvedením mien osôb, ktoré správu podali a
ktoré správu prevzali, presný čas podania týchto informácií, ako aj priebežné prehľady o
nasadených silách a prostriedkoch na výkon povodňových záchranných prác.
Dátum a čas Obsah prijatého alebo
odoslaného hlásenia,
mená osôb, ktoré
správu podali alebo
prevzali

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

Dátum a čas Zodpovedný za
prijatia
vykonanie
opatrenia,
opatrenia,
uloženia
príkazu
príkazu

Záznam o splnení
opatrenia, príkazu

Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity)
Čiastkové
povodie

Vodný
tok
(vodná
stavba)

Povodňový
úsek

Okres/
kraj

Stupeň
povodňovej
aktivity

Vyhlásený
dňa
hod.

kým

Odvolaný
dňa
hod.

)

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

Mimoriadna situácia
dňa

+)

vyhlásená
hod.

kým

odvolaná
dňa

hod.

Tabuľka sa zaraďuje
do priebežnej správy od vyhlásenia mimoriadnej situácie do času odvolania III. stupňa
povodňovej aktivity,
do súhrnnej správy vtedy, keď bola vyhlásená mimoriadna situácia.
Prehľad pracovných síl počas povodne na území Trebejov počas .......................++)

Pracovné sily
Fyzické osoby
Zamestnanci orgánov ochrany pred povodňami
Členovia povodňových komisií
Členovia krízových štábov
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru
Príslušníci ostatných hasičských jednotiek
Príslušníci Policajného zboru
Príslušníci ostatných zložiek integrovaného záchranného systému
Príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky
Zamestnanci iných subjektov vykonávajúcich povodňové záchranné práce
Iné pracovné sily
Spolu
+)
++)

Počet osôb

Názov obce, obvodu alebo kraja
a) v priebežnej správe sa uvádza dátum a čas podľa § 1 ods. 7 Vyhl. MŽP SR č. 252/2010 z. z.
b) v súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej alebo III. stupňa
povodňovej aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity

Stroje a zariadenia použité pri vykonávaní opatrení na ochranu pred
povodňou ...........................................................................................................+)
počas ..........................++)

Druhy strojov a zariadení

+)
++)

Počet

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

Materiál použitý pri vykonávaní opatrení na ochranu pred
povodňou ...........................................................................................................+)
počas ..........................++)
Druh materiálu

+)
++)

Merná jednotka

Množstvo

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

Záverečné ustanovenia
1.
2.

Týmto všeobecne záväzným nariadení sa ruší VZN obce Trebejov č. 2/2012.
Obecné zastupiteľstvo v Trebejove sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí
dňa 16.8.2016 uznesením č. 144/2016

Štefánia Cibuľáková
starostka obce

Príloha č. 1

ZOZNAM ORGÁNOV, KOMISIÍ A ŠTÁBOV
1. Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie
Hroncova 13, 041 70 Košice
Vedúci odboru :
Ing. Oľga KORMOŠOVÁ

tel: 055/6004127
0915 726 757
e-mail: olga.kormosova@ks.vs.sk

Povodne :

Ing. Martina PLOŠČICOVÁ

tel: 055/6004223
0917 610 494
e-mail: martina.ploscicova@ks.vs.sk

2. Obvodná povodňová komisia
Hroncova 13, 041 70 Košice
Predseda :

PhDr. Denisa VARGOVÁ LUKÁČOVÁ.

Tajomník:

Ing. Martina PLOŠČICOVÁ

tel: 055/6004 191
0905 867 394
fax: 055/6 325 983
e-mail: prednosta@ks.vs.sk
tel: 055/6004223
610 494
e-mail: martina.ploscicova@ks.vs.sk

3. Technický štáb Okresnej povodňovej komisie
Vedúci tech. štábu:

plk.Ing. Miloš KOVÁČ
riaditeľ OR HaZZ Košice – okolie
e-mail: riaditel.ke@hazz.minv.sk

4. Okresný úrad Košice – okolie
Hroncova 13, 041 70 Košice
Prednosta :
PhDr. Denisa VARGOVÁ LUKÁČOVÁ

Zástupca prednostu :

Vedúci odboru KR:

Ing. Marta MAKOVÁ

Mgr. Melánia DULINOVÁ

e-mail: melania.dulinova@minv.sk

okr.ks@minv.sk

tel: 055/7270230
0905 068767
fax: 055/7270212

tel: 055/6004 191
0905 867 394
fax: 055/6325 983
e-mail: prednosta@ks.vs.sk
tel: 055/6004265
0902964013
e-mail: marta.makova@ks.vs.sk
tel: 055/6004157
0911 907 083
fax:0556335862

5. KŠ OÚ Košice - okolie
Hroncova 13, 041 70 Košice
Predseda:
PhDr. Denisa VARGOVÁ LUKÁČOVÁ.

Podpredseda:

tel: 055/6004 191
0905 867 394
fax: 055/6 325 983
e-mail: prednosta@ks.vs.sk

Mgr. Melánia DULINOVÁ
tel: 055/6004157
0911 907 083
fax:0556335862
e-mail: melania.dulinova@minv.sk
okr.ks@minv.sk

6. Okresné riaditeľstvo HaZZ Košice - okolie
Požiarnícka 4, 040 01 Košice
Riaditeľ:

plk.Ing. Miloš KOVÁČ

tel: 150
tel: 055/7270230
0905 068767
fax: 055/7270212
e-mail: riaditel.ke@hazz.minv.sk

7. Koordinačné stredisko integrovaného
záchranného systému
Komenského 52, 040 01 Košice
Vedúci:

Ing. Štefan DUDÁŠ

tel: 112
tel: 055/6001 444
0902 964 006
0905 694 966
e-mail:operačny.co@ke.vs.sk.

8. Okresné riaditeľstvo PZ Košice - okolie
Tr. SNP 35, 041 02 Košice

tel: 158
tel: 0961933100
fax: 0961933109

Riaditeľ :

pplk. PhDr . Rastislav JEDINÁK

tel: 0915722680
fax: 0961933100
e-mail: stislav.jedinak@minv.sk

9. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, Košice
Riaditeľ:

Ing. Roman IVANČO
Dispečing:

tel: 055/6008 141
Mobil: 0911 424 047
tel: 055/6338172
055/6008118
fax: 055/633624

10. SVP š.p., Správa povodia Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2, Košice
Riaditeľ:
055/6333575

Peter HOFFMAN

tel:
Mobil: 0905 463 543
Fax: 055/6333648

Dispečing:
CO linka:

11. VS Ružín l. a ll.
Vedúci VS Ružín:

Ing. Tóth

Miroslav KONTUR
Stála služba na VS:
CO linka:

tel: 055/6333626
tel: 055/6335056
Mobil: 0903 737 613

tel: 055/7999510
0914 365 100
tel: 055/7999510
0908 360 539
tel: 055/7999510

12. VS Bukovec
Vedúci VS Bukovec:

Eugen ORLOVSKÝ
Stála služba na VS:

p. Harman

tel: 055/6853191
0914 365 101
0914 369 106
tel: 055/6853191
055/6853814

2. - 2

Plán vyrozumenia Okresnej povodňovej komisie OÚ Košice – okolie, august 2016
Funkcia
v komisii

Meno, priezvisko,
funkcia

Adresa pracoviska

tel. č. na pracovisku/fax Adresa doma

Číslo telefónu
doma/mobil/mail

predseda komisie

PhDr. Denisa Vargová
Lukáčová, prednostka
Okresného úradu Košice
– okolie
Ing. Oľga Kormošová
vedúca odboru
starostlivosti o ŽP, OÚ
Košice-okolie
Mgr. Melánia Dulinová,
vedúca odboru
krízového riadenia

Hroncova 13, Košice

055/6004300
055/6336445
0918 444 063
fax 055/6325983
055/6004127
0915 726 757

Šemša 4
044 21

0907 929 624

Rudník 264
044 23

0905 297 263

Čižatice 58
044 47 Kecerovce

0907 313 037
melania.dulinova@minv.sk
okr.ks@minv.sk

Ing. Martina Ploščicová
prac. odboru
starostlivosti o ŽP, OÚ
Košice-okolie
mjr. Ing. Tomáš Berzétei
vymenovaný na
zastupovanie riaditeľa
OR HaZZ v Košiciach

Hroncova 13
Košice

Helsinská 12
040 13 Košice

055/6366325

Komenského 28
040 01 Košice

0905 844 718

člen komisie – zástupca
predsedu
člen komisie

tajomník komisie

člen komisie

Hroncova 13
Košice
Hroncova 13
Košice

Požiarnická 4
Košice

055/6004157
055/6339745
0911 907 083
Fax 055/6335862
055/6004223
0917 610 494
055/7270225
0908 101 030
fax 055/7270212

prednosta.ks@minv.sk

olga.kormosova@minv.sk

martina.ploscicova@minv.s
k
povodne.ks@minv.sk
riaditel.ke@minv.sk
tomas.berzetei@minv.sk

člen komisie

člen komisie

člen komisie

člen komisie

člen komisie

Dispečing SVP š.p. OZ
PHaB, závod Košice

Ing. Juraj Buľko
vedúci strediska
Moldava nad Bodvou, SC
KSK
Peter Hoffman
riaditeľ Správy PHaB,
SVP, š. p., OZ Košice

Hviezdoslavova 48
045 01Moldava nad
Bodvou

055/4602052
+421 917 626 472

Bidovce 208
044 45

juraj.bulko@scksk.sk

Medzi mostami 2
041 59 Košice

055/7982532
055/6333575
0905 463 543

Havanská 16
040 13 Košice

055/3962852

Ing. Karol Kalinák
technický námestník
závodu Košice, VVS, a. s.,
Košice
MUDr. Zuzana Dietzová,
PhD.
Vedúca odboru hygieny
životného prostredia a
zdravia, RÚVZ Košice

Komenského 50
042 48 Košice

055/7952261,
0911 968 270

Jelšová 4
040 22 Košice – Košická
Nová Ves

karol.kalinak@vodarne.eu

Ipeľská 1
040 11 Košice

055/6114216
0911 339 923

Lomonosova 30
040 01 Košice

dietzova@ruvzke.sk

055/6004167
055/6337408
0907 900 232

Janigova 15
040 01 Košice

slavomir.tomcko@minv.sk

Ing. Slavomír Tomčko
Hroncova 13
vedúci odboru cestnej
Košice
dopravy a pozemných
komunikácií, OÚ Košice okolie
633 3626
OZ.KEDispecing@svp.sk
6004 127

Operačná skupina OÚ
Košice-okolie

peter.hoffman@svp.sk

0948 118 922

Plán vyrozumenia technického štábu Okresnej povodňovej komisie OÚ Košice-okolie

Funkcia
v TŠ

Meno, priezvisko, funkcia

Adresa pracoviska

Číslo telefónu na
pracovisku/fax

Adresa doma

Číslo telefónu doma/mobil

vedúci TŠ

mjr. Ing. Tomáš Berzétei
vymenovaný na zastupovanie
riaditeľa OR HaZZ v Košiciach
Ing. Jozef Bartko
vedúci úseku vodohospodárskej
prevádzky Správy PHaB, SVP, š. p.,
OZ Košice
pplk. JUDr. Ján Lastovecký
riaditeľ odboru poriadkovej polície
OR PZ v Košiciach -okolie

Požiarnická 4
Košice

055/7270225
0908 101 030
fax 055/7270212
055/7982541,
0915 761 687

Komenského 28
040 01 Košice

0905 844 718

ul. arm. gen.
Svobodu 28
080 01 Prešov

051/2861470

Tr. SNP 35
040 11 Košice

0961933400
0907 954 782
fax 09619 33409

Kuzmányho 25,
040 01 Košice

0918 979 423

Ing. Juraj Buľko
vedúci strediska Moldava nad
Bodvou, SC KSK

Hviezdoslavova 48
045 01 Moldava nad
Bodvou

055/4602052
+421 917 626 472

Bidovce 208
044 45

juraj.bulko@scksk.sk

člen TŠ

člen TŠ

člen TŠ

Správa PHaB
Medzi mostami 2
041 59 Košice

riaditel.ke@minv.sk
tomas.berzetei@minv.sk
jozef.bartko@svp.sk

jan.lastovecky@minv.sk

2. - 4

Plán vyrozumenia členov KŠ Okresného úradu Košice-okolie
Funkcia
Meno a priezvisko,
v kríz. štábe
PhDr. Denisa Vargová
predseda
Lukáčová
6336445
prednosta OÚ
Mgr. Melánia Dulinová
vedúca odboru KR,
podpredseda
6004157
OÚ Košice-okolie
P. č.

1.

2.

Ing. Jozef Dudrík
odborný radca odboru
KR
Mgr. Karol Dzugas
odborný radca odboru
KR
pplk. PhDr. Rastislav
Jedinák
riaditeľ OR PZ SR Košiceokolie

3.

tajomník

4.

ved.
sekretariátu

5.

člen

6.

člen

pplk. Ing. Miloš Kováč
riaditeľ HaZZ Košice

7.

člen

kpt. Ing. Marek Barna
náčelník logistiky 21.
mech. práporu Trebišov

Spojenie
pracovisko

Adresa
e-mail
prednosta@ks.vs.sk

mobil/fax
0907929624

pracovisko

OÚ Košice-okolie
Hroncova 13, 041 70 Košice

0911 907 083 OÚ Košice-okolie
0556335862 Hroncova 13, 041 70 Košice

0907 313 037

Melania.dulinova@minv.sk

6004 159

642 7210

jozef.dudrik@ks.vs.sk

0904 826 302

OÚ Košice-okolie
Hroncova 13, 041 70 Košice

6004 252

6854462

karol.dzugas@ks.vs.sk

0905472426

OÚ Košice-okolie
Hroncova 13, 041 70 Košice

0961 933 100

0915722680

rastislav.jedinak@minv.sk

0961 933 100 OR PZ Košice-okolie
0961 933 109 Tr. SNP 35, 041 02 Košice

7270 230

riaditel.ke@hazz.minv.sk

0905 068
767991
7270 212

0960 550 404

21.zmpr@mil.sk

OR HaZZ Košice
Požiarnická 4, 040 01 Košice

21. zmiešaný mechanizovaný prápor,
0905 337 916 Kpt. Nálepku 1,
075 01
Trebišov

8.

člen

9.

člen

10.

člen

11.

člen

12.

člen

MVDr. Štefan Karahuta
riaditeľ RVPS Košiceokolie
Mgr. Marcela Ferencová
ved.odd. hygiena zložiek
ŽP RÚVZ Košice
JUDr. Mária Sopková
vedúca pozem. a lesného
odboru
Ing. Oľga Kormošová
vedúca odboru
starostlivosti
o ŽP
Ing. Slavomír Tomčko
ved.odboru cestnej
dopravy a PK

622 2267
622 3507

678 7580

622 0811
6004 177

ferencova@ruvzke.sk
6762916

6004-127
6004 167

rvskso@svssr.sk

0907 900 232

maria.sopkova@ks.vs.sk

0907 910 619 RVPS
6223369
Kukučínova 24, 040 01 Košice
0911 981 625

RÚVZ Rooseweltova 8
040 11 Košice

0910 899 414 Okresný úrad Košice-okolie
0905 347 361 pozemkový a lesný odbor
OÚ Košice-okolie, odbor starostlivosti
o ŽP

olga.kormosova@ks.vs.sk

0915 726 757

slavomir.tomcko@ks.vs.sk

0907 900 232 OÚ Košice-okolie
6004-167
odbor cestnej dopravy a PK

2. – 5

KRAJSKÁ POVODŇOVÁ KOMISIA KOŠICE
Spresnené: október 2015

P.č.

Funkcia v KPK

Titul, meno a
priezvisko,
funkcia, email

Číslo telefónu

pracovi
sko

Číslo

mobil

Adresa

faxu

pracovisko

1.

Predseda

JUDr. Jozef LAZÁR
prednosta
Okresného úradu Košice
e-mail: prednosta.ke@minv.sk

0908 919 466 0910 899 6336 718
6339
422
529
0911
360 777

2.

Člen

Ing. Milan MURÍN
vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie
Okresného úradu Košice
e-mail: murin.milan2@minv.sk ; povodne@ke.vs.sk

6001
250
6339
509

0905 849 586

6339 509

Okresný úrad Košice
Komenského 52
Košice

3.

Člen

Ing. Rudolf FORRAI
vedúci odboru krízového riadenia
Okresného úradu Košice
e-mail: rudolf.forrai@minv.sk, okr.ke@minv.sk

0902 964 004
6332
390
096179
9440

6323 550

Okresný úrad Košice
Komenského 52
Košice

4

Člen

JUDr. Viktor ZVOLENSKÝ
vedúci odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácii
Okresného úradu Košice
e-mail: viktor.zvolensky@minv.sk

6001
355

0905 639 968

63307 00

Okresný úrad Košice
Komenského 52
Košice

Okresný úrad Košice
Komenského 52
Košice

5.

Člen

plk. JUDr. Juraj LEŠKO
riaditeľ Krajského riaditeľstva policajného zboru
v Košiciach
e-mail: juraj.lesko@minv.sk

09619
21000

0908535047

09619 21009

Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru
v Košiciach
Kuzmányho 8 Košice

6.

Člen

6001
235

0908 573 947

6322 942

7.

Člen

plk. Ing. Jozef FEDORČÁK
riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Košiciach
riaditel.ki@minv.sk
Jozef.Fedorcak@minv.sk
Ing. Roman IVANČO, PhD.
riaditeľ
Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p.
Banská Štiavnica, Odštepný závod Košice
e-mail: roman.ivanco@svp.sk

6334
509

0911 424 047

63335 80
63362 47

8.

Člen

Ing. Oliver KOVÁCS
zástupca riaditeľa
Úradu Košického samosprávneho kraja
e-mail: oliver.kovacs@vucke.sk

7268
242

0948 031 854
0918 766 048

7268 149

Krajské riaditeľstvo
Hasičského
a záchranného zboru
v Košiciach
Komenského 52 Košice
Slovenský
vodohospodársky
podnik, š.p. Banská
Štiavnica, OZ Košice
Ďumbierska 14
Košice
Úrad Košického
samosprávneho kraja
Nám. Maratónu mieru 1
Košice

9.

Člen

Ing. Stanislav HREHA
generálny riaditeľ
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Košice
e-mail: sekretariat.gr@vodarne.eu

7924
200

0911 905 313

79 24 660

MUDr. Jana KOLLÁROVÁ
Regionálny hygienik
Reg. úradu verejného zdravotníctva Košice
e-mail: regionalnyhygienik@ruvzke.sk

7860
101
7860
100

0911 416 202

78 601 47

10. Člen

Východoslovenská
vodárenská spoločnosť
a.s., Košice
Komenského 50
Košice
Reg. úrad verej. zdrav.
Košice, Ipeľská 1
Košice

11. Člen

Ing. Dorota SIMONOVÁ
vedúca odboru
Hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy
Košice
Slovenského hydrometeorologického ústavu
e-mail: dorota.simonova@shmu.sk

796171 0918 948 983
6

63 330 22

12. Člen

Ing. Emília MAKRANSKÁ
technický pracovník
Hydromeliorácie, š.p. Dislokované pracovisko Košice
e-mail: makranska@hmsp.sk

799 85 0903 997 909
48

799 85 47

13. Tajomník

Ing. Jana HARGAŠOVÁ
odborný radca
Okresného úradu Košice
Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej
správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
e-mail: hargasova.jana@minv.sk

6001
268
6338
473

0905 849 628

63395 09

Slovenský
hydrometeorologický
ústav Bratislava – úsek
hydrologická služba
Košice
Ďumbierska 26, Košice
Hydromeliorácie š.p.
Vrakunská 29
Bratislava
Košice, Južná trieda 66
Okresný úrad Košice,
Komenského 52
Košice

2. - 6
KRÍZOVÝ ŠTÁB OKRESNÉHO ÚRADU KOŠICE ( OKRESNÉHO ÚRADU V SÍDLE KRAJA)
Spresnené: september 2015
Por.
Funkcia v KŠ
číslo
titul, meno, priezvisko,
funkcia

Spojenie

Adresa

pracovisko

byt

e-mail

mobil/fax

pracovisko

byt

1.

predseda KŠ
Ing.Jozef LAZÁR
prednosta

633 95 29
0911 360 777

0908 919 466

prednosta.ke@minv.sk

0961 799 200 OÚ Košice
0910 899 422 Komenského 52
633 67 18
041 26 Košice

Starozagorsk
á6
Košice

2.

podpredseda KŠ
Ing. Rudolf FORRAI
vedúci odboru krízového riadenia

633 23 90
0961 799 440

0902 964 004

rudolf.forrai@minv.sk
okr.ke@minv.sk

0902 964 004 OÚ Košice
Komenského 52
041 26 Košice

Cottbuská 22
Košice

3.

podpredseda KŠ
plk. JUDr. Juraj LEŠKO
riaditeľ

0961 921 000

0908 535 047

juraj.lesko@minv.sk

0908 535 047 KR PZ v Košiciach
0961 921 009 Kuzmányho 8
040 01 Košice

Štefánikova
54
Michalovce

4.

podpredseda KŠ
plk. Ing. Jozef FEDORČÁK
riaditeľ

600 12 35

0908 573 947

riaditel.ki@minv.sk
sekretariat.ki@minv.sk
jozef.fedorcak@minv.sk

0908 573 947 KR HaZZ v Košiciach
6322942
Komenského 52
041 26 Košice

Kurská 18
Košice

5.

člen KŠ
Ing. István ZACHARIAŠ
podpredseda KSK

7268 121
7268 115

istvan.zacharias@vucke.sk

0918 766 600 KSK
Nám. Mar. mieru 1
042 66 Košice

Záhradná č.
68
Moldava nad
Bodvou

0918 766 600

6.

člen KŠ
mjr. Ing. Marián MAKAY
zástupca veliteľa VÚ 1101 TV

0960 550 402

0903 820 719

marian.makay@mil.sk

7.

0903 820 719 VÚ 1101 Trebišov
0960 550 409 21. zmiešaný
mechanizovaný prápor
Trebišov
0905 283 234 Krajská prokuratúra
678 82 04
Košice
Mojmírova 5
041 47 Košice
0911 339 924 RÚVZ v Košiciach
786 01 47
Ipeľská 1
040 11 Košice

Moskovská
181/9
071 01
Michalovce
Košice

člen KŠ
JUDr. Peter KOROMHÁZ
krajský prokurátor

681 63 48
622 77 45

0905 283 234

peter.koromhaz@genpro.gov.sk

8.

člen KŠ
MUDr. Margita KAPLANOVÁ
regionálny hygienik

786 01 00
786 01 01

0911 339 924
671 54 35

kaplanova@ruvzke.sk
regionalnyhygienik@ruvzke.sk

9.

člen KŠ
MVDr. Anna ONDOVÁ
riaditeľka

796 18 11
632 56 23

0903 961 112

Riaditel.KE@svps.sk

0915 694 010 RVPS Košice-mesto
796 18 33
Hlinkova 1/C
040 01 Košice

Park
Angelinum 1
Košice

10.

tajomník KŠ
Ing. Ján PLAČKO
ved. odd. CO a krízového
plánovania

0961 799 156
633 25 62

643 84 98
0905 991 671

jan.placko@minv.sk
okr.ke@minv.sk

0902 964 002 OÚ Košice
Komenského 52
041 26 Košice

Čordákova
36
Košice

Kurská 19
Košice

