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Povodňový plán záchranných prác obce Vyhne /ďalej len „PPZP“/ je vypracovaný
v zmysle zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a vyhlášky MŽP č.
261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich
schvaľovania.
I. ZÁMER ZABEZPEČENIA, RIADENIA A VYKONÁVANIA POVODŇOVÝCH
ZÁCHRANNÝCH PRÁC
Zámerom PPZP je vypracovanie súboru opatrení zameraných na záchranu životov,
zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia v čase nebezpečenstva
povodne, počas povodne a po povodni.
Cieľom PPZP je včasné vyrozumenie určených osôb a orgánov za účelom zabezpečenia
úloh vyplývajúcich z mimoriadnej udalosti. Súčasne zabezpečiť varovanie obyvateľstva a
jeho informovanie o vzniku mimoriadnej udalosti na území obce Vyhne, prijatých a
vykonávaných opatreniach na eliminovanie nebezpečenstva.
II. ZOZNAM ORGÁNOV, KTORÉ RIADIA A ZABEZPEČUJÚ OCHRANU PRED
POVODŇAMI
Na území obce Vyhne riadi a zabezpečuje ochranu pred povodňami obecná povodňová
komisia v zmysle úloh vyplývajúcich z príslušných platných právnych predpisov.
II.1. Obecná povodňová komisia
Predseda komisie: Vladimír Bevelaqua, byt. Vyhne č.p.446,starosta obce č.100, č.tel: 0903
470185, 0456772353 email: vyhne@vyhne.sk,
Tajomník komisie: Jana Kopčanová, Vyhne č. 436,zamestnankyňa OcÚ Vyhne 100, č.tel:
0456772110
Podpredseda komisie: Jozef Majerský, byt.Vyhne č.p.301,zástupca starostu obce , č.tel.
0905683597
Člen komisie:

Mgr.Ľubomír Lepeň, byt. Vyhne č .p.485, poslanec OZ, tel. 0911634259

Člen komisie: Igor Luptovský, byt. Vyhne č. p.434, poslanec OZ, tel: 0915 806569
Člen komisie: Mgr. Pavol Valenta, byt. Vyhne č.p.430, poslanec OZ, tel: 0915 808741

Sídlo obecnej povodňovej komisie je v budove OcÚ na čísle tel. 045/6772110 a to po
dobu vyhlásenia stavu pohotovosti a ohrozenia.
Zvolanie členov povodňovej komisie obce bude vykonané telefonicky. Zvoz členov
bude zabezpečený motorovým vozidlom obecného úradu vo Vyhniach.
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II.2. Krízový štáb obce

Krízový štáb tvorí štáb obrany a civilnej ochrany starostu Obce Vyhne. Členovia štábu
obrany a civilnej ochrany napomáhajú starostovi v plnení úloh obrany, civilnej ochrany
a realizujú konkrétne úlohy podľa vzniknutej situácie. Plní úlohy povodňovej i evakuačnej
komisie v zmysle príslušných platných právnych predpisov.

Predseda KŠ: Vladimír Bevelaqua, byt. Vyhne č.p.446,starosta obce č.100,
č.tel: 0903 470185, 0456772353 email: vyhne@vyhne.sk,
Tajomník KŠ: Jana Kopčanová, Vyhne č.436, zamestnankyňa OcÚ Vyhne 100, č.tel:
456772110
Podpredseda KŠ: Jozef Majerský, byt.Vyhne č.p.301, zástupca starostu obce , č.tel.
0905683597
Člen KŠ:

Mgr.Ľubomír Lepeň, byt. Vyhne č.p.485, poslanec OZ, tel. 0911634259

Člen KŠ Igor Luptovský, byt. Vyhne č. p.434, poslanec OZ, tel: 0915 806569
Člen KŠ: Mgr. Pavol Valenta, byt. Vyhne č.p.430, poslanec OZ, tel: 0915 808741
II.3. Obvodný úrad životného prostredia
Obvodný úrad životného prostredia sídli v Banskej Štiavnici na adrese: Kammerhofská
26, 969 01 Banská Štiavnica. Tel.č.: 045/6920073,
fax.: 045/6920075,
e-mail:
galik@bs.ouzp.sk
II.4. Obvodná povodňová komisia dtto ako bod č. 3
II.5. Technický štáb obvodnej povodňovej komisie
Technický štáb obvodnej povodňovej komisie sídli v Banskej Štiavnici na adrese:
Kammerhofská 26, 969 01 Banská Štiavnica. Tel.č.: 045/6920073, fax.: 045/6920075, email: galik@bs.ouzp.sk
II.6. Obvodný úrad v Žiari nad Hronom
Obvodný úrad v Žiari nad Hronom sídli na adrese: Námestie Matice slovenskej 8, 965
01 Žiar nad Hronom. Tel.č.: 045/6722323, fax.: 045/6781634, e-mail: prednosta@zh.vs.sk.

II.7. Krízový štáb obvodného úradu
Krízový štáb obvodného úradu v Žiari nad Hronom sídli na adrese: Námestie Matice
slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom. Tel.č.: 045/6722323, fax.: 045/6781634, e-mail:
prednosta@zh.vs.sk.
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II.8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom sídli na
adrese: SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom. Tel.č.: 045/6732222, fax.: 045/6732222
II.9. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému
Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému v Banskej Bystrici
Operátori 112, vedúci smeny 048/4133404
II.10. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiari nad Hronom
Operačné stredisko 158
III. STUPNE POVODŇOVEJ AKTIVITY
Obec Vyhne môžu ohroziť: vodný tok Vyhniansky potok a jeho prítoky Hodruška,
Rudnianka a Korlovo.
Stupne povodňovej aktivity charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne, ktorá je
vyjadrená určenými vodnými stavmi alebo prietokmi vo vodných tokoch a na vodných
stavbách. V povodňových plánoch sú stanovené tri stupne povodňovej aktivity, pričom III.
stupeň povodňovej aktivity charakterizuje najväčšie ohrozenie povodňou.
I. stupeň povodňovej aktivity nastáva :
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 ohrádzovanom 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 neohradzovaného
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.
II. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje :
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,
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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 v 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.
III. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje :
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 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.
Ak v dôsledku vzniku povodne hrozí nebezpečenstvo ohrozenia ľudského zdravia,
zaplavenia územia a vzniku povodňových škôd, Obec Vyhne alebo orgán ochrany pred
povodňami môže vyhlásiť ihneď III. stupeň povodňovej aktivity.
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I. stupeň povodňovej aktivity zaniká :
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. a III. stupeň povodňovej aktivity sa odvoláva, keď:
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. stupňa povodňovej aktivity je vyhlásený až do odvolania II. stupeň
povodňovej aktivity, počas ktorého sa dokončia povodňové zabezpečovacie práce a
povodňové záchranné práce.
II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity vyhlasuje a 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,
c) prednosta krajského úradu životného prostredia na vodných tokoch, ktoré pretekajú dvoma
alebo viacerými územnými obvodmi kraja,
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.
Hlásna a varovná povodňová služba

Hlásna a varovná povodňová služba obce varuje obyvateľstvo pred nebezpečenstvom
v mieste vzniku, alebo možného vzniku povodne, v mieste nebezpečenstva povodne
a v miestach nižšie ležiacich na vodnom toku a upozorňuje orgány štátnej správy ochrany
pred povodňami a dotknuté právnické osoby na vývoj povodňovej situácie a odovzdáva im
hlásenie potrebné na jej hodnotenie a pokyny na riadenie opatrení na ochranu pred
povodňami.
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Obec odosiela varovnú povodňovú správu ak:
-

-

došlo k vybreženiu vôd z koryta vodného toku na území obce, alebo ak je zjavná takáto
hrozba
hladina vody na vodnom toku Vyhniansky potok dosiahne výšku brehovej čiary, prípadne
výšku, ktorú obec, správca vodnej stavby, alebo investor inej stavby na vodnom toku
označí za vznik povodňovej situácie
ide o mimoriadne úkazy pri odchode ľadov, pri vzniku ľadových zátaras, pri upchaní
mostných otvorov a priepustov, prietrži mračien, lokálnych búrkach, topení snehu a pod.
Varovná povodňová správa obsahuje:

-

vymedzenie povodňou ohrozeného alebo zasiahnutého územia obce
názov vodného toku
hydrologickú situáciu na vodnom toku (vodomernej stanici)
údaje o pohybe hladín vodného toku, najmä o vzostupe, poklese bez zmeny a kulminácii
informáciu o aktuálnom počasí
opis situácie na ohrozenom, alebo povodňou postihnutom území

Varovnú povodňovú správu obec odošle na obvodný úrad životného prostredia
a okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru. Ak nemožno nadviazať komunikačné
spojenie s príjemcami správy možno varovnú povodňovú správu podať na linkách tiesňového
volania 112, 150 alebo 158.
Varovanie obyvateľstva obec zabezpečuje :
- varovnými signálmi
a) "VŠEOBECNÉ OHROZENIE" - dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození
alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej
udalosti,
b) "OHROZENIE VODOU" - šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození
ničivými účinkami vody.
Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa
vyhlasuje signálom "KONIEC OHROZENIA" - dvojminútovým stálym tónom sirén bez
opakovania. Varovné signály a signál "KONIEC OHROZENIA" sa následne dopĺňajú
hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
- ďalší spôsob varovania obyvateľstva - prostredníctvom obecného rozhlasu
- spôsob vyrozumenia právnických a podnikajúcich fyzických osôb – podľa plánu varovania
a vyrozumenia - telefonicky
Slovenský hydrometeorologický ústav na požiadanie obci poskytne údaje
o hydrometeorologickej situácii na tel: (02) 54774 331, 54771 192, 59415 111
fax: (02) 54776 562 , e-mail: hips@shmu.sk prípadne na internetovej adrese www.shmu.sk
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V prípade povodne sídlo správcu vodného toku je Povodie Hrona, spojenie je
zabezpečené telefonicky č. t. 045/5331032 – Ing. Rudolf Sýkora, 0903805957, č.t.
045/6812362 – Ing. Milan Pacher, 0918507258, č.t. 045/5401544 – Ing. Peter Haveta,
0903997983.

IV. POVODŇOVÉ A ZÁCHRANNÉ PRÁCE
1.,2.a 3 : Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie určených osôb je spracované samostatne
a nachádza sa v dokumentácii civilnej ochrany, núdzové zásobovanie a ubytovanie
podobne ako aj evakuácia. Je to samostatná zložka v dokumentácii CO.
4. Opatrenia na uvoľňovanie prietokových profilov pod mostami, priepustmi a lávkami,
uvoľnovanie ľadových zátarás, zápch vytvorených vodou z priplavených predmetov
zabezpečuje správca vodného toku. Obec poskytuje súčinnosť prostredníctvom
pracovníkov OcÚ pod vedením vedúceho údržby.
5. Na dezinfekciu studní, žúmp a obytných priestorov doposiaľ nemáme vytvorené kapacity
ani finančné prostriedky.
6. V prípade povodní, alebo inej živelnej pohromy sú ihneď nasadené sily a prostriedky na
odstavenie rozvodných sietí a zariadení ich prevádzkovateľom. Ak tak nebude vykonané,
tieto úlohy zabezpečí krízový štáb Obce Vyhne.
7. Pri vodných stavbách na území obce Vyhne sa nenachádzajú pestovateľské plochy takého
rozsahu, aby krízový štáb musel zariaďovať predčasný zber úrody.
8. V prípade povodní podľa informácie správcu toku Vyhnianskeho potoka – Povodia Hrona
– nie je spracovaná mapa zátopového územia cez Vyhne. Vyhniansky potok je v obytnej
časti obce zregulovaný a možné vybreženie by bolo v hornej časti obce od Banskej
Štiavnice po sídlisko Stred, v dolnej časti rodinné domy od Pivovaru Steiger po dolnú časť
obce, sídlisko Stred a sídlisko Dolinky pivničné priestory.

Zoznam lokalít, kde sú uskladnené nebezpečné látky, ktoré by mohli byť v dosahu
záplavových vôd:
1.
2.

Pivovar Steiger a.s. Vyhne č. 24 – strojovňa, druh látky: amoniak – čpavok NH3
Stredoslovenské strojárne Sitno a.s., Vyhne č. 25 -, druh látky: strojné oleje

Opatrenia na zamedzenie znečistenia záplavových vôd látkami škodiacim vodám
Uvedené zásoby Pivovaru Steiger a.s., Vyhne sú skladované v strojovni až do výšky 6 ton
a používajú sa v chladiacom systéme.
Zásoby v objekte Stredoslovenských strojární SITNO a.s., Vyhne budú prenesené na vyššie
podlažie a zostatok bude neutralizovaný chemicky.
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V.SILY A PROSTRIEDKY NA VÝKON POVODŇOVÝCH ZÁCHRANNÝCH PRÁC
Zabezpečenie dopravných prostriedkov strojov a zariadení určených na výkon
záchranných prác
Dopravné prostriedky, stroje a zariadenia, ktoré sú určené na výkon povodňových
záchranných prác sa v predvídateľnom rozsahu zabezpečujú vopred dohodou. Tabuľka
obsahuje najmä tieto údaje:
Druh dopravného prostriedku, stroja, zariadenia, poskytovateľ dopravného
prostriedku, stroja, zariadenia, osoba zodpovedná za poskytnutie dopravného
prostriedku, stroja, zariadenia, číslo telefónu na pracovisku, číslo mobilu, číslo telefónu
domov, číslo faxu, e-mailová adresa
Osobný automobil Renault – Obec Vyhne, Vladimír Bevelaqua, starosta obce,
045/6772353, 0903470185, 0918833102, 045/6772110, vyhne@vyhne.sk
Traktor – Obec Vyhne, Vladimír Bevelaqua, starosta obce, 045/6772353, 0903470185,
0918833102, 045/6772110, vyhne@vyhne.sk
V.4. Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, žúmp a obytných priestorov
Doposiaľ nemáme vytvorené kapacity ani finančné prostriedky.
V.5. Zoznam ďalších zložiek zapojených do opatrení na ochranu pred povodňami

Telefón

P.č.

Zložka

Zástupca

1

Pivovar Steiger a.s.
Vyhne

2

Obec Vyhne

Ing. Peter
LUPTÁK
Marek
MAJZLAN

3

Stredoslovenské
strojárne SITNO a.s.

prac.

Byt

045/6787223

0907802134

0907809641

Juraj VINCÚR 045/6772221

0905730714

Počet osôb
Podľa
potreby
Podľa
potreby
Podľa
potreby

V.6. V prípade potreby do povodňových plánov zapojíme aj záchranné zložky integrovaného
záchranného systému.
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VI.
ZOZNAM POVODŇOVÝCH PLÁNOV ZÁCHRANNÝCH PRÁC
PRÁVNICKÝCH OSôB A FYZICKÝCH OSôB PODNIKATEĽOV NA ÚZEMÍ OBCE
VYHNE
Povodňový plán obce je spracovávaný na základe podkladov uvedených v jednotlivých
povodňových plánoch právnických osôb na území ObceVyhne. Jedná sa o:
1/ Pivovar Steiger a.s.,
Vyhne č. 24
966 02 Vyhne
2/ Stredoslovenské strojárne SITNO a.s.
Vyhne č. 25
966 02 Vyhne

Povodňové plány právnických osôb sú súčasťou povodňového plánu záchranných prác
Obce Vyhne a uvedené organizácie sú povinné ich obci predložiť každoročne do 31. júla.

VII. ZOZNAM ZÁKONOV A VYHLÁŠOK SÚVISIACICH SO ZABEZPEČOVANÍM
A RIADENÍM OCHRANY PRED POVODŇAMI
Zákon NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, vyhl. MŽP SR č. 261/2010 Z.z.
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania.
PRÍLOHY
Príloha č.1

Grafická časť:

Situácia predpokladaných záchranných prác v Obci Vyhne vypracovaná na mape
Do situácie sa vyznačí:
1. Predpokladaný rozsah záplavového územia(inundácie) podľa historicky najväčších
povodní (Záplavová čiara)
2. domy, objekty, časti obce, ktoré môžu byť zaplavené a bude potrebné z nich vykonať
evakuáciu
3. komunikácie a evakuačné trasy, po ktorých sa vykoná evakuácia obyvateľstva,
majetku, zariadenia objektov a pod.
4. náhradné ubytovacie priestory, do ktorých sa bude evakuovať postihnuté obyvateľstvo
5. náhradné priestory na umiestnenie odsunutých zvierat a materiálu
6. priestory sústredenia mechanizmov určených na záchranné práce
7. lokality, v ktorých sú uskladnené jedy a škodliviny
8. situovanie vodomerných staníc
9. sídlo hasičskej stanice
10. sídla povodňových komisií
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