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A.
TEXTOVÁ ČASŤ
POVODŇOVÉHO PLÁNU ZÁCHRANNÝCH PRÁC OBCE

I.
ZÁMER ZABEZPEČENIA, RIADENIA A VYKONANIA
POVODŇOVÝCH ZÁCHRANNÝCH PRÁC

Zátopové územie obce bude charakterizované zaplavením záhrad, pivníc a studní v obytných
domoch v prípade vybreženia Čečanského potoka, nad obcou sa naň napája potok Zlatník, do
ktorého sa vlieva Nováčansky potok. Jedná sa asi o 8 obytných domov, v ktorých býva približne
30 osôb.
Štatistický prehľad za obdobie posledných 50 rokov ukazuje, že je potrebné zabezpečovať ochranu
pred povodňami v nebezpečnom úseku udržiavaním priechodnosti koryta Čečanského potoka, ktorý
bol v roku 2012 na základe dlhodobej urgencie obcou vyčistený. Tiež udržiavať čisté a priechodné
novo vykopané priekopy v roku 2011 na severozápadnej časti od veľkého lesa, ako aj
v juhovýchodnej časti obce. V prípade 100 ročnej vody je nutné chrániť majetok vybudovaním
ochranného valu uložením vriec naplnených pieskom pri moste v časti Pizondor a v časti dolná
ulička a odraziť nápor prívalových vôd do koryta Čečanského potoka.
Nevykonanie povodňových zabezpečovacích prác a ďalších opatrení na ochranu pred povodňami
by malo za následok zatopenie priľahlých pozemkov, záhrad, obytných domov a studní. Záchranné
práce by boli zamerané na evakuáciu obyvateľstva z postihnutých domov, a to z ohľadom na ich
ohrozenie a trvanie pôsobenia následkov povodne. Súčasťou EVA plánu je aj odborné zabezpečenie
evakuácie, ktoré rieši problematiku núdzového ubytovania, stravovania a zásobovania pitnou
vodou.
Na zabezpečenie účinnej ochrany obyvateľstva obce pred povodňami je potrebné vytvoriť
organizačné, personálne a materiálne podmienky:
Organizačné podmienky spočívajú v spracovaní „Povodňového plánu záchranných prác obce“
podľa charakteristiky a rozsahu možného ohrozenia územia obce povodňou.
Personálne podmienky spočívajú v realizácii vlastného rozhodnutia (alebo rozhodnutia iného
orgánu štátnej správy), vydaného na zriadenie orgánu krízového riadenia v zmysle zákona NR SR
číslo 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
(KRÍZOVÝ ŠTAB OBCE“, zákona NR SR číslo 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení neskorších predpisov vykonaných vyhláškou MV SR číslo 523/2006 Z.z. o podrobnostiach
na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany.
Materiálne podmienky tvoria všetky dostupné materiálne základne existujúce v obci,
prostredníctvom ktorých je možné realizovať opatrenia na ochranu pred povodňami a ochranu
obyvateľstva. Zariadenie na hromadné ubytovanie a stravovanie sú určené budovy ZŠ, kultúrny
dom a na pravom brehu potoka v miestnej telocvičňi, dopravné prostriedky, podľa potreby
a rozsahu vykonávaných opatrení na ochranu obyvateľstva a územia obce.
3

Na základe uvedených skutočností a v súlade s § 26 ods. (3) písm. a) ods. 8. zákona NR SR číslo
7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, obec nezriaďuje povodňovú komisiu obce. Úlohy
a povinnosti povodňovej komisie bude zabezpečovať Krízový štáb obce.
Do súboru činností záchranných prác patrí najmä:
- vykonanie prieskumu na postihnutom území, ktorého cieľom je vyhľadať postihnuté osoby
a vyznačiť životunebezpečné úseky pre nasadené sily a prostriedky na výkon záchranných prác,
- vyslobodzovanie postihnutých osôb zo zavalených, zaplavených a inak poškodených budov a zo
zaplavených priestorov,
- poskytnutie zdravotníckej pomoci vrátane odsunu postihnutých do zdravotníckych zariadení,
- uzatvorenie postihnutého územia,
- ochrana postihnutých osôb a nasadených síl a prostriedkov pred nepriaznivými poveternostnými
vplyvmi a následkami mimoriadnej udalosti,
- odsun nezranených osôb z postihnutého územia - evakuácia,
- núdzové zásobovanie a ubytovanie osôb, ktoré sú následkom mimoriadnej udalosti bez
základných životných potrieb,
- poskytnutie veterinárnej pomoci postihnutým a ohrozeným domácim zvieratám.
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II.
ZOZNAM ORGÁNOV, KOMISIÍ A ŠTÁBOV, KTORÉ RIADIA A ZABEZPEČUJÚ OCHRANU
PRED POVODŇAMI
1.

Povodňová komisia obce – obec nezriaďuje

2.

Krízový štáb obce Paňovce

Por
.
čísl
o

Titul, meno,
priezvisko

Funkcia
v KŠ obce

Pracovisko – funkcia

1.

Ing. Rozália
Juhászová

Predseda

2.

Marta Sehnalová

3.

Spojenie
Bydlisko

pracovisko/mobil

byt/mobil

FAX/E-mail

starostka obce

055/ 46 48 002
0907 619 838

055 /46 48 164
0907 619 838

055 / 4649 325

Podpredsed
a

dôchodkyňa

0904 126 181

0904 126 181

Paňovce 122

Jozef Laki

člen

USS Košice

0905 218 479

0905 218 479

Paňovce 67

4.

Martin Ivanko

člen

Štátny zamestnanec

0905 738 667

0905 738 667

Paňovce 128

5.

Slavomír Holečko

Wulkmont Košice a.s

0903 460 630

0903 460 630

Paňovce 238

6.

Ing. Miroslav
Ujczo

USS Košice

0907 333 493

0907 333 493

Paňovce 179

člen
člen
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Paňovce 195

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 :

Tajomník:

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

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

3. Technický štáb Okresnej povodňovej komisie
Vedúci tech. štábu:
Riaditeľ OR HaZZ Košice – okolie

tel: 055/7270210
fax: 055/7270212
e-mail: riaditel.ke@hazz.minv.sk
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4. Okresný úrad Košice – okolie
Hroncova 13, 041 70 Košice
Prednosta :

Zástupca prednostu :

Ing. Marta MAKOVÁ

Vedúci odboru CO a KR:

Mgr. Melánia DULINOVÁ

.

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: 055/6004 157
fax: 055/6335 862
e-mail: okr@ks.vs.sk

5. KŠ ObÚ Košice - okolie
Hroncova 13, 041 70 Košice
Predseda:

Podpredseda:

tel: 055/6004 191
0905 867 394
fax: 055/6 325 983
e-mail: prednosta@ks.vs.sk
Mgr. Melánia DURILOVÁ
tel: 055/6004 157
055/6335 862
fax: 055/6 335 862
e-mail: okr@ks.vs.sk

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

tel: 150
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Riaditeľ:

tel: 055/7270210
0905 484 991
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.sk7.

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: rastislav.jedinak@minv.sk

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

Ing. Roman IVANČO
Dispečing:

tel: 055/6008 141
Mobil: 0911 424 047
tel: 055/6338172
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055/6008118
fax: 055/6336247
10. SVP š.p., Správa povodia Hornádu a Bodvy
Riaditeľ:

Peter HOFFMAN

tel: 055/6333575
Mobil: 0905 463 543
Fax: 055/6333648

Dispečing:
CO linka:

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

Ing. Tóth

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

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

Stála služba na VS:
CO linka:
12. VS Bukovec
Vedúci VS Bukovec: Eugen ORLOVSKÝ
Stála služba na VS:
3.
Por

p. Harman

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

Iné orgány a organizácie
Orgán –

Funkcia

Pracovisko

Spojenie
9

Bydlisko

.
čísl
o

organizácia
titul, meno,
priezvisko

3.

ŠVP MOLDAVA
NAD BODVOU

Vedúci
strediska

Gabriel Soták

0915 761 683

4.

PD Paňovce

Mechanizm
y

Ing. Július Bemš

0905 968 117

0905 968 117

Košice

5.

Teĺman Ladislav

mechanizm
y

Teľman Ladislav

0903 610 841

0903 610 841

Paňovce 240

Moldava nad Bodvou

460 26 37
460 22 22

pracovisko/mobil

Stanica HaZZ
Moldava n/Bodvou

byt/mobil

FAX/E-mail

Hlavná 129,
Moldava nad
Bodvou

III.
STUPNE POVODŇOVEJ AKTIVITY, PREDPOVEDNÁ POVODŇOVÁ SLUŽBA, HLÁSNA SLUŽBA
A VAROVANIE OBYVATEĽSTVA
1. Vodné toky pretekajúce cez katastrálne územie obce Paňovce:
Čečansky potok

do ktorého sa nad obcou napájajú potok Zlatník
a Nováčansky potok

Prehľadná situácia o tokoch:
Katastrom územie preteká Čečansky potok, ktorého koryto vedie obcou zo severu na juh.
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Čečansky potok predstavuje pre obec povodňové nebezpečie aj nakoľko jeho prietokové možnosti sú pomerne veľké ale v prípade jeho
vybreženia dôjde k zaplaveniu poľnohospodárskej pôdy ale môže dôjsť k zaplaveniu záhrad a pivníc a rodinných domov.
Z povodňového hľadiska predstavuje pre obec nebezpečenstvo ohrozenia v dôsledku náhlych prívalových dažďov, pri náhlom oteplení a topení
snehu v jarných mesiacoch alebo pri zvýšených prietokoch v období dlhotrvajúcich dažďov,
2. Stupne povodňovej aktivity:
Stupne povodňovej aktivity charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne, viazanú na stanovené vodné stavy alebo prietoky na vodných tokoch
a na vodných stavbách pri povodňovej situácii.
Na základe uvedenej charakteristiky vodných tokov v obci nie je možné stanoviť kedy sa vyhlasuje príslušný stupeň povodňovej aktivity. Stupne
povodňovej aktivity budú vyhlásené na základe skutočnej situácie v závislosti na ohrození obce.
O vyhlásení II. stupňa povodňovej aktivity rozhodne starosta obce na základe zhodnotenia skutočnej situácie a prognózy jej vývoja.
O vyhlásení III. stupňa povodňovej aktivity bude v obci rozhodnuté na základe vývoja situácie, ak bol predtým vyhlásený II. stupeň povodňovej
aktivity. Ak si to situácia vyžiada, tak III. stupeň povodňovej aktivity môže starosta obce vyhlásiť i bez vyhlásenia predchádzajúcich stupňov
povodňovej aktivity. V tomto prípade bude taktiež ihneď aktivovaná hlásna a varovná povodňová služba tak, ako je uvedené pri vyhlásení II.
stupňa povodňovej aktivity.
II. a III. stupeň povodňovej aktivity vyhlasuje a odvoláva na návrh správcu toku alebo z vlastného rozhodnutia starosta obce pre územie obce.
O vyhlásení stupňov povodňovej aktivity na území obce, vykoná obec ihneď informovanie správcu vodného toku, OR HaZZ Koši ce-okolie
a Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie.
V rámci hlásnej a varovnej povodňovej služby sa sledujú, zaznamenávajú a hlásia údaje o vodných stavoch a prietokoch z vodomerných staníc.
Údaje o vodných stavoch a prietokoch z vodomerných staníc sú podkladom na vyhlásenie alebo odvolanie II. stupňa povodňovej aktivity (stavu
pohotovosti) a III. stupňa povodňovej aktivity (stavu ohrozenia).
3. Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania obyvateľstva v obci:
Obec v čase potreby ochrany obyvateľstva pred povodňami vytvorí hlásnu a varovnú povodňovú službu. Možnosti na vytvorenie sú obci dané
vyhláškou MV SR číslo 523/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany.
Na základe uvedenej právnej normy obec vytvorí prieskumnú jednotku civilnej ochrany a poverí ju vykonávaním hlásnej a varovnej povodňovej
služby. Táto jednotka bude vykonávať v čase potreby hliadkovú činnosť v povodňou ohrozených úsekoch obce a bude zabezpečovať varovanie
obyvateľstva pred nebezpečenstvom v mieste vzniku alebo možného vzniku povodne, v mieste nebezpečenstva povodne a miestach nižšie
ležiacich na vodnom toku a taktiež bude upozorňovať obec na možný vývoj povodňovej situácie a odovzdávať jej hlásenia potrebné na
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vyhodnocovanie povodňovej situácie a na riadenie opatrení na ochranu pred povodňami. Zo získaných hlásení obec na základe vyhodnotenia
situácie spracováva varovnú povodňovú správu a túto zasiela Obvodnému úradu životného prostredia Košice-okolie.
Varovná povodňová správa obsahuje najmä:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

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.

Spojenie počas ohrozenia a trvania povodní bude obcou realizované verejnou telekomunikačnou sieťou, mobilnými telekomunikačnými sieťami,
ako aj prostredníctvom internetovej siete elektronickou poštou.

DRUH SPOJENIA
Vo verejnej telekom. sieti

V mobilných sieťach

FAX

E-mail

055 /46 49 325

0907 619 838, 0903 748 002,

055/46 49 325

obecpanovce@kid.sk

4. Správca vodných tokov na území obce:
Správcom vodných tokov je SVP, š. p. OZ Košice.
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adresa: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
Odštepný závod Košice
Správa Hornádu a Bodvy
Medzi mostami 2
041 59 Košice

tel: 055 63 335 75, 055/633 8708
fax: 055 63 336 48
e-mail: jan.cabala@svp.sk

tel.: 055 63 336 26
e-mail: dusan.kubala@svp.sk
E-mail: ps-moldava@laba.sk

IV.
POVODŇOVÉ ZÁCHRANNÉ PRÁCE
1. Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou
Varovanie obyvateľstva vykonáva obec stanovenými signálmi
a) „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ - dvojminútovým kolísavým tónom poplachových sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej
udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.
b) „OHROZENIE VODOU“ - šesťminútovým stálym tónom poplachových sirén pri ohrození účinkami vody.
c) „KONIEC OHROZENIA“ alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje - dvojminútovým stálym tónom
poplachových sirén bez opakovania.
Dohovorené varovné signály a signál ohrozenia sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných
prostriedkov vo vysielaní rozhlasových a televíznych staníc alebo miestnych informačných prostriedkoch obcí a objektov.

13

Varovanie obyvateľstva obce v prípade ohrozenia povodňou bude vykonané prostredníctvom sirény a následným slovným oznamom
v obecnom rozhlase, ktorým bude spresnený rozsah povodne, jej následkov, budú vydané pokyny na vykonanie ochrany obyvateľstva
a vykonávanie povodňových záchranných a povodňových zabezpečovacích prác v obci.
Vyrozumenie osôb ohrozených povodňou bude vykonané podľa Plánu vyrozumenia, ktorý je súčasťou „Dokumentácie CO obce“ – „Plán
ochrany obyvateľstva obce“ v časti „Plán varovania a vyrozumenia...“, ktorý obsahuje zoznam subjektov, ktoré sa nachádzajú na území obce
a v prípade ich ohrozenia účinkami mimoriadnej udalosti bude realizované ich vyrozumenie prostredníctvom telefonického spojenia v pevnej
i mobilných sieťach. V prípade výpadku telefonického spojenia obec zabezpečí ich vyrozumenie spojkou.
2. Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb
Núdzové zásobovanie obyvateľstva potravinami nebude nutné realizovať, nakoľko trvanie a rozsah následkov povodní neovplyvní plynulosť
bežného zásobovania obchodnej siete, ktorá v obci existuje a zabezpečuje bežné potravinové články dennej potreby pre obyvateľstvo obce.
Núdzové zásobovanie pitnou vodou pre prípad povodne v dôsledku zaplavenia zdrojov pitnej vody v obci bude riešené dovozom pitnej vody od
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice na základe požiadavky a objednávky obce.
3. Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení
V oblasti záchranných prác bude hlavné úsilie zamerané na vykonanie včasného varovania obyvateľstva, právnických osôb, fyzických osôb
a ostatných subjektov štátnej správy a samosprávy na území obce a vykonanie včasnej evakuácie a opatrení súvisiacich s jej zabezpečením tak,
ako si to bude vyžadovať skutočná situácia.
Evakuáciu zahájiť okamžite po jej vyhlásení a obyvateľstvo o vyhlásení evakuácie informovať taktiež okamžite. Varovanie a vyrozumenie
vykonať v katastrálnom území obce, ktoré je ohrozené záplavovou vlnou a zatopením. Evakuácia bude realizovaná vo vlastnej obci pešo
a obyvateľstvo, domáce zvieratá a veci budú umiestnené v zariadeniach obce a v súkromných domoch občanov v jej neohrozených častiach.
Trasy presunu evakuovaných sú určené po miestnych komunikáciách z ohrozenej strednej časti obce okolo toku potoka na východnú stranu
a druhej časti na západnú stranu obce.
Informáciu o vyhlásení mimoriadnej situácie a o vyhlásení evakuácie ihneď odovzdať Obvodnému úradu Košice – okolie.

Zoznam obyvateľov, ktorých bude nutné v prípade povodne evakuovať
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Ing. Vladimír Vasilisko
Ladislav Seliga
Ladislav Horňák
Alžbeta Terneiová
Štefan Juhász
Ing. František Husovský
František Ujco
Peter Štefanco

201
126
124
196
195
232
76
253

Počet
bývajúcich
osôb
3
5
3
4
4
2
4
4

SPOLU:

Miesto ubytovania evakuovaných

Poznámka

Telocvičňa
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Obecný úrad
Obecný úrad
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom

30

Prehľad počtov domácich a hospodárskych zvierat, ktoré v prípade povodne bude nutné evakuovať

Kozy

Kone

Hydina

Ostatné

Cenné
materiálne
hodnoty

Technické
zariadenia.

Umelecké
a kultúrne
pamiatky

Dokumentác
ia

Zásoby

Materiál a zásoby

Ovce

Počet domácich a hospodárskych zvierat
Ošípané

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Meno a priezvisko

Číslo
domu

Hovädzí
dobytok

Por.
číslo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

2

20
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Náhradné umiestnenie domácich a hospodárskych zvierat bude zabezpečené v objektoch PD Paňovce, prípadne u susedov postihnutých
nehnuteľností. Na umiestnenie zvierat v objekte hospodárskeho dvora uloží obec v zmysle § 21 zákona NR SR č. 42/1994 o civilnej ochrane
obyvateľstva povinnosť formou príkazu na poskytnutie vecného plnenia majiteľovi objektu.
4. Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch vodných tokov
Na základe povodňovej charakteristiky vodných tokov v obci je možné konštatovať, že Čečanský potok ktorého koryto vedie v smere toku
zo severu na juh z povodňového hľadiska predstavuje pre obec nebezpečenstvo ohrozenia v dôsledku náhlych prívalových dažďov alebo pri
zvýšených prietokoch v období dlhotrvajúcich dažďov pri tzv. storočnej vode dôjde k jeho vybreženiu a zatopeniu nehnuteľností po oboch
stranách potoka v intravilánu obce.
V rámci zabezpečovacích prác je možné v úseku pri moste Pizondor postaviť ochrannú hrádzu z vriec naplnených pieskom, ktorá by bola
schopná odraziť nápor vody smerom na západ na nezastavanú časť a obecnú komunikáciu, odkiaľ sa postupne voda vráti do pôvodného koryta
potoka. Tiež v južnej časti obce ulička postaviť ochrannú hrádzu z vriec naplnených pieskom, ktorá by bola schopná obmedziť nápor vody
smerom k rodinnému domu súpisné číslo 196, na realizáciu stavby ochrannej hrádze by bolo potrebné uložiť asi 1 000 vriec s pieskom. Na
realizáciu uvedeného opatrenia obec nemá vlastné prostriedky a v prípade potreby by túto materiálnu požiadavku predkladala správcovi toku
PHaB Košice a Obvodnej povodňovej komisii Košice - okolie.
Ďalším opatrením na ochranu pred povodňami bude vykonanie preventívnych povodňových prehliadok tokov potokov pretekajúcich
katastrálnym územím obce v súčinnosti so správcom vodných tokov aspoň dvakrát ročne. Pri zistení zníženia prietočnosti bude uplatnená
požiadavka obce na odstránenie rizikových miest rozšírením tokov správcom povodia. Preventívne prehliadky miestnych potokov je potrebné
zapracovať do plánu povodňových prehliadok u správcu povodia PBaH Košice.
5. Postup na zabezpečenie dezinfekcie studní, sanácie žúmp, obytných priestorov, odvozu a zneškodňovania uhynutých zvierat a iných
odpadov
Na základe zhodnotenia situácie a následkov povodne obec vydá zákaz používania vody zo zaplavených studní na pitné účely.
Cestou Obvodnej povodňovej komisie Košice – okolie predloží požiadavku Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Košice na vydanie
odborného usmernenia pre občanov na dodržiavanie základných hygienicko-epidemiologických zásad.
Poskytne občanom návod na jednorazovú dezinfekciu zaplavených studní a v prípade potreby poskytne občanom dezinfekčné prostriedky na
sanáciu studní. Na čas nevyhnutne potrebný na núdzové zásobovanie občanov pitnou vodou zabezpečí formou požiadavky a predložením
objednávky na pristavenie cisterny na dovoz pitnej vody od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice. Dovoz pitnej vody bude
realizovaný na základe objednávky z čerpacej stanice pitnej vody Turňa nad Bodvou.
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Obec zabezpečí odber a odvoz vzoriek vody zo sanovaných a dezinfikovaných studní, ktoré boli zaplavené na biologický rozbor.
6. Prehľad rozvodných sietí a zariadení, ktoré by mohli ohroziť postihnuté osoby, nasadené sily a prostriedky a majetok obyvateľov
-

elektrické rozvodné siete a zariadenia na rozvod elektrického prúdu v obci nie sú ohrozené účinkami povodní,

-

plynové rozvody a zariadenia na distribúciu plynu v obci nie sú ohrozené účinkami povodní.

7. Spôsob organizovania predčasného zberu úrody
Predčasný zber úrody obec pri ochrane pred povodňami nebude zabezpečovať a realizovať.
8. Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu byť ohrozené povodňou
Por.
číslo

Typ objektu,
budovy

Správca, majiteľ, vlastník
objektu

Rozsah alebo
percento zaplavenia

Adresa, číslo popisné

1.

Rodinný dom

Ing. Vladimír Vasilisko

Paňovce 201

2.

Rodinný dom

Ladislav Seliga

Paňovce 126

3.

Rodinný dom

Ladislav Horňák

Paňovce 124

4.

Rodinný dom

Alžbeta Terneiová

Paňovce 196

5.

Rodinný dom

Štefan Juhász

Paňovce 195

6.

Rodinný dom

Ing. František Husovský

Paňovce 232

7.

Rodinný dom

František Ujco

Paňovce 76

8.

Rodinný dom

Peter Štefanco

Paňovce 253

Možnosť spojenia – číslo
telefónu

Poznámka

9. Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky, ich druhy, množstvá a opatrenia na zamedzenie znečistenia vody
V obci sa nachádza objekt PD Paňovce, ktorý skladuje a manipuluje s nebezpečnými látkami.
Max. 25m3 motorovej nafty skladuje v nádrži nad zemou a celkom 12 m3 olejov skladuje v sudoch.
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V.
SILY A PROSTRIEDKY NA VÝKON POVODŇOVÝCH ZÁCHRANNÝCH PRÁC
Na výkone povodňových záchranných prác sa bude podieľať všetko práceschopné obyvateľstvo obce. Charakter povodňových záchranných prác
okrem zabezpečenia evakuácie a evakuačných opatrení bude spočívať v budovaní ochrannej hrádze na rizikovom úseku toku Bodvy, v čerpaní
zaplavených pivníc a suterénov obytných domov a ostatných objektov, čerpanie vody zo zaplavených studní a vykonávanie dezinfekčných prác
súvisiacich s dezinfekciou obytných miestností a studní občanov. Celkom bude na výkon povodňových záchranných prác potrebný počet
pracovných síl uvedených v nasledujúcom zozname:

Potreba počtu osôb na výkon povodňových záchranných prác
Výkonné zložky obce
Regulačné stanovištia

Poriadková jednotka
CO obce

Zdravotnícka jednotka
CO obce

Dobrovoľná jednotka
HaZZ obce

Práceschopné
obyvateľstvo

Zamestnanci objektov
PO a FO

6

3

–

3

3

6

200

30

Iné

Miesto ubytovania
evakuovaných

Ostatné zložky

Krízový štáb obce

Riadiace zložky obce

Členovia a príslušníci riadiacich zložiek obce budú svoju činnosť vykonávať na základe povinností pre nich vyplývajúce z vymenovania do
jednotlivých funkcií v orgánoch obce.
Výkonné zložky obce budú svoju činnosť vykonávať na základe vymenovania do výkonnej zložky obce na výkon úloh a opatrení vyplývajúcich
z „Plánu ochrany obyvateľstva obce“ a „Plánu povodňových záchranných prác.
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Práceschopné obyvateľstvo bude do povodňových záchranných prác zapojené pribratím na základe dobrovoľnosti, alebo na základe príkazu
starostu obce v zmysle § 20 zákona NR SR číslo 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov formou osobných
úkonov podľa § 23 ods. 1 až 6 s výnimkou osôb uvedených v § 24 ods. 1 písm. a) až f) citovaného zákona.

1. PREHĽAD TECHNIKY A MECHANIZMOV V OBCI NA VÝKON POVODŇOVÝCH ZÁCHRANNÝCH PRÁC
Druh mechanizmu,
dopravného
prostriedku

Dodávateľ

Osoba zodpovedná za
dodanie prostriedku

Číslo telefónu - spojenie
na
pracovisko

Cisterna CAS

PD Paňovce

Róbert Bialko

055/4649 326

traktory

PD Paňovce

Róbert Bialko

055/4646326

traktory

Teľman Ladislav

Teľman Ladislav

0903 610 841

Elektrocentrála

PD Paňovce

Róbert Bialko

055/4649326

Nákladné auto do 5T Teľman Ladislav

Teľman Ladislav

0903 610 841

Nákl. auto nad 5 T

Teľman Ladislav

Teľman Ladislav

0903 610 841

Nakladač HON

PD Paňovce

Róbert Bialko

055/46 49 326

Radlica ťažká

PD Paňovce

Róbert Bialko

055/46 49 326
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do bytu

v mobilnej sieti

FAX

E-mail

2. ZOZNAM ČLENOV DOBROVOĽNEJ JEDNOTKY HaZZ OBCE - OBEC MÁ DOBROVOĽNU JEDNOTKU
Veliteľ
Katarína Pergelyová

Telefónne číslo
0915 601 564

Bydlisko
Paňovce 47

3. PREHĽAD O ZABEZPEČENÍ DEZINFEKČNÝCH PROSTRIEDKOV NA VÝKON POVODŇOVÝCH ZÁCHRANNÝCH
PRÁC
Na základe prepočtu potreby dezinfekčných prostriedkov na vykonanie dezinfekcie zaplavených studní a dezinfekciu zaplavených pivníc
a obytných miestností v objektoch obce a súkromných domoch bude obec potrebovať tieto dezinfekčné prostriedky:
Druh dezinfekčného prostriedku

Množstvo potreby (kg, litre)

K dispozícii v sklade CO obce (kg, litre)

Plánované zaobstarať u dodávateľa

Poznámka

Chloramín

20

0

20

kg

Savo

30

0

30

litre

Potrebné množstvo chýbajúcich dezinfekčných prostriedkov bude v prípade potreby zaobstarané objednávkou z obchodnej siete.

VI.
ZOZNAM POVODŇOVÝCH PLÁNOV ZÁCHRANNÝCH PRÁC PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSÔB –
PODNIKATEĽOV
V záplavovom území obce sa nenachádza v obci podnikateľský subjekt .
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VII.
POMOCNÁ DOKUMENTÁCIA
1. ZOZNAM ZÁKONOV A VYHLÁŠOK SÚVISIACICH SO ZABEZPEČOVANÍM A RIADENÍM OCHRANY PRED POVODŇAMI
Por.
číslo

1.
2.
3.
4.
5.

Prehľad právnych noriem platných pre oblasť ochrany pred povodňami

Zákon NR SR číslo 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami

Počet
listov

nie je uložený

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR číslo 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu
povodňových plánov a postup ich schvaľovania
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR číslo 251/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní
výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR číslo 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 Ministerstva životného prostredia SR číslo 204/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní
predpovednej povodňovej služby

POZNÁMKA:
Všetky právne normy a predpisy sú k dispozícii v kancelárii obecného úradu.
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nie je uložená
nie je uložená
nie je uložená
nie je uložená

2. VZORY PRÍKAZOV A DOKUMENTOV, KTORÉ BUDÚ POTREBNÉ PRI RIADENÍ A ZABEZPEČOVANÍ OCHRANY PRED
POVODŇAMI
-

Všetky vzory dokumentov pre riadenie povodňových záchranných prác sú uložené v „Dokumentácii CO obce“. Ostatné vzory
a tabuľkové prehľady, ktoré sa používajú pri vykazovaní povodňových škôd a nákladov na záchranné práce, ako aj vzory,
vyhlásenia III. (II.) SPA a odvolania III. (II.) SPA sa tiež nachádzajú v dokumentácii CO obce PAŇOVCE.

PRÍLOHY:

 Povodňový denník obce

(Príloha č. 2)

VIII.
SITUÁCIA – GRAFICKÝ PLÁN PREDPOKLADANÝCH ZÁCHRANNÝCH PRÁC V OBCI
 Mapa obce Paňovce (Príloha č. 3)
 Mapa obce Paňovce predpokladaného rozsahu zaplavenia územia v obci (Príloha č. 4)
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B.
GRAFICKÁ ČASŤ
POVODŇOVÉHO PLÁNU ZÁCHRANNÝCH PRÁC OBCE
Grafická časť predpokladaných povodňových záchranných prác v obci sa vypracováva na katastrálnej mape obce. (Príloha č.
3) a (Príloha č. 4).
Grafická časť obsahuje najmä nasledujúce údaje:
-

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
vyznačenie kritických miest križovania vodných tokov s prístupovými komunikáciami do obcí,
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(Príloha č. 2)

POVODŇOVÝ DENNÍK OBCE
Vedený od .......................... do ..........................

Dátum a
čas

Od koho prijaté,
kto správu podal

Obsah prijatej a lebo odoslanej
správy, hlásenia, príkazu

Komu
odovzdané,
prevzal

Prijaté opatrenie, príkaz,
prehľad
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Dátum a čas Zodpovedný za
prijatia
vykonanie
opatrenia,
opatrenia,
uloženia
príkazu, splnenie
príkazu
úlohy

Záznam
o splnení
opatrenia,
príkazu, úlohy
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