Smernica pre činnosť starostu obce Tulčík a krízového štábu
pri vzniku živelnej pohromy na území obce Tulčík
Čl. 1 Predmet úpravy

Táto smernica ustanovuje postup, úlohy a činnosť v obci pri vzniku živelnej pohromy-povodne
a záplavy. Smernica upresňuje realizáciu povodňového plánu obce Tulčík.
Čl. 2 Základné pojmy
1. Mimoriadna situácia je obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej
udalosti na život, zdravie alebo majetok. Počas nej sa vykonávajú opatrenia nevyhnutné na
zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.
2. Mimoriadnou udalosťou sú :
a) živelné pohromy
b) havárie
c) katastrofy
d) ohrozenie verejného zdravia II. stupňa
e) teroristické útoky.
3. Živelné pohromy sú najmä :
- povodne a záplavy
- krupobitie
- následky víchrice
- snehové kalamity
- rozsiahle námrazy
- zemetrasenie.
4. Ohrozením sa rozumie obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo
rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.
5. Stupeň povodňovej aktivity charakterizuje mieru nebezpečenstva povodne, ktorá je vyjadrená
určenými vodnými stavmi alebo prietokmi na vodnom toku.
Čl. 3 Stupne povodňovej aktivity
1. I. stupeň sa nevyhlasuje ale nastáva :
- keď bol dosiahnutý vodný stav alebo prietok určený v povodňovom pláne
- pri stúpajúcej tendencií hladiny vody v toku keď voda dosahuje pätu hrádze (Sekčov pri železničnej
trati) alebo hladina vody stúpa a je predpoklad dosiahnutia brehovej čiary.
2. II. stupeň sa vyhlasuje :
- keď bol dosiahnutý vodný stav alebo prietok určený v povodňovom pláne a pri stúpajúcej tendencií
hladiny vody v toku,
- ak voda v koryte (Sekčov, Čakaň, Zapotok) dosiahne brehovú čiaru a má stúpajúcu tendenciu,
- keď vodou unášané predmety vytvárajú v koryte vodného toku, na moste, priepuste bariéru a hrozí
vyliatie vody z koryta.

3. III. stupeň sa vyhlasuje :
- pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne,
- pri prietoku presahujúcom kapacitu koryta ak voda zaplavuje priľahlé územie a môže spôsobiť
povodňové škody,
- pri prívalových dažďoch extrémnej intenzity.
Ak v dôsledku povodne hrozí nebezpečenstvo ohrozenia ľudského života a zdravia, zaplavenia
územia a vzniku povodňových škôd starosta môže vyhlásiť ihneď. III. stupeň.
4. II. a III. stupeň povodňovej aktivity vyhlasuje a odvoláva starosta.
Čl. 4 Mimoriadna situácia
1. Mimoriadna situácia sa vyhlasuje počas III. stupňa povodňovej aktivity ak hrozí bezprostredné
ohrozenie životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva alebo životného prostredia povodňou.
2. Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva podľa zák. č. 42/1994 Z. Z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
3. Mimoriadnu situáciu vyhlasuje a odvoláva starosta.
Čl. 5 Orgány obce určené k riadeniu činnosti pri vzniku mimoriadnej udalosti (povodeň, záplavy)
1. Starosta obce :
a) riadi a zabezpečuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami na území obce, aktivuje
DHZO Tulčík,
b) spolupracuje s okresným úradom, s okresným riaditeľstvo HaZZ, so správou vodných tokov
v katastrálnom území obce,
c) v stanovenom čase zvoláva zasadnutie krízového štábu (povodňovej komisie) a určuje miesto
riadenia,
d) vyhlasuje a odvoláva II. a III. stupeň povodňovej aktivity, riadi záchranné práce a zabezpečuje
evakuáciu,
e) zriaďuje a vykonáva na území obce hliadkovú službu počas III. stupňa povodňovej aktivity,
f) operatívne rieši problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácií opatrení na ochranu pred povodňami,
g) v prípade potreby menuje ďalších členov krízového štábu (povodňovej komisie),
h) zabezpečuje hlásnu a informačnú službu,
i) vedie prehľad o technike na území obce,
j) získava informácie o nebezpečenstve povodne od starostov obci proti prúdu Sekčova (Demjata,
Raslavice),
k) upozorňuje na nebezpečenstvo povodne starostov obci po prúde Sekčova (Fulianka, Kapušany,
Fintice),
l) zabezpečí prítomnosť na pracovisku zamestnancov OcÚ pri vyhlásení II., III. stupňa a mimoriadnej
situácie.
2. Krízový štáb :
a) jeho činnosť je aktivovaná na základe príkazu starostu obce, ktorý zvoláva jeho zasadnutie,
b) analyzuje a vyhodnocuje rizika povodne a posudzuje jej vývoj, sleduje ohrozenie rozvodných sietí
elektrického prúdu a plynu,
c) navrhuje vykonávanie opatrení , ktoré sú potrebné na zabezpečenie ochrany osôb a majetku pred
povodňou,
d) spolupracuje s krízovým štábom okresného úradu,
e) dohliada na fungovanie informačného systému obce,
f) zabezpečuje operatívnu koordináciu síl a prostriedkov nasadených pri povodni,
g) pripravuje slovnú informáciu pre varovanie obyvateľstva, ktorá obsahuje :
- deň, hodinu, minútu vzniku, skončenia ohrozenia

- údaje o zdroji a druhu ohrozenia
- údaje o ohrozenom území obce
- základné pokyny pre obyvateľov obce.
3. Časový harmonogram opatrení pri vzniku živelnej pohromy
a) Deň ....................hodina......................minúta..................prijatia informácie o živelnej pohrome
čas + min.
Skutočný čas
Opatrenie
Kto vykoná
kto sa zúčastní

čas + 30
čas + 40

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

Zoznámenie sa so situáciou
Zvolanie zasad.kríz.štábu

čas + 50

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

Čas + 50

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

Čas + 50

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

Čas + 70
Čas + 70

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

čas + 80

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

Aktivizácia DHZO
starosta
Dobranský Ján 0915910231
Fogáš Jozef 0905102900
Marcinek Adrián 0948872782
Informácia od starostov
starosta
Demjata 0917 819 997
Raslavice 0915 645 655
Upozornenie pre starostov
starosta
Fulianka 0915 701 919
Kapušany 0907 941 770
Fintice 0905 506 527
Zasadnutie krízového štábu
starosta
Vyhotovenie slovnej informácie
kríz.štábu pre varovanie obyv.
Aktivácia vecných prostriedkov
starosta
z PD Sekčov
Ing. Pacan V. 0905 303 623
MVDr.Drabiščák 0905 625 237
Eliaš M. 0918 521 542
Vyhlásenie II. resp. III. stupňa
starosta
povod.aktiv.pre územie obce
-koordinančé stredisko ZS :
051/7711000, 7082444,
7082452
-ORHaZZ Prešov 051/7732222, 150
-Slov.vodohosp.podnik, š.p.
Odštepný závod Košice 055/6333575
Informovanie pri vyhlásení a odvolaní starosta
mimoriadnej situácie
-OÚ Prešov č. 112
Predkladanie priebežných správ
starosta
o povodňovej situácií pri III. stupni
a mimoriadnej situácií, denne do 7.00 hod
a 19.00 OÚ Prešov (elektornicky)
(obsah správy-viď. str. 26, 27 Povodňového
Plánu zachr.prác obce Tulčík a Vyhl. MŽP
Č.252/2010 Z.Z.)
Zriadenie hliadkovej služby a určenie starosta
jej činnosti, pôsobnosti a spojenia
s krízovým štábom obce

Čas+podľa stavu ....................

Čas + ihneď

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

Čas +

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

Čas + pri vyhl. ......................
III. stupňa

starosta
starosta

čl.kríz.štábu

čl.kríz.štábu

kríz.štáb
čl.kríz.štábu

čas + min.

Skutočný čas

Opatrenie

Kto vykoná

čas + podľa
situácie

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

Požiadanie o nasadenie DHZO
Demjata a Záhradné
Ing.Bašista 0917 819 997
Tkáč R. 0919 353 111

starosta

kto sa zúčastní

b) Spojenie na ďalšie inštitúcie
- Východoslovenská energetika 0800123332
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť 051/7733471, 7572111
- Plynárne –poruchová linka 0850111727.
c) Odstraňovanie následkov živelnej pohromy.
Pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy obec postupuje podľa Povodňového plánu záchranných
prác obce Tulčík časť. IV. 5.
Čl. 6 Záverečné ustanovenia
1. V čase živelnej pohromy a pri odstraňovaní jej následkov starosta obce na základe skutočnej
situácie prijme opatrenia a vydáva príkazy k jednotlivým činnostiam.
2. Pri opatreniach a činnostiach, ktoré nie sú obsiahnuté v tejto smernici sa postupuje podľa :
- Zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
- Zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
- Vyhlášky č. 252/2010 MŽP SR
- Vyhlášky č. 261/2010 MŽP SR
- Povodňového plánu záchranných prác obce Tulčík.
3. Táto smernica bola schválená uznesením OZ obce Tulčík č. 421 dňa 11.12.2017 a nadobúda
platnosť a účinnosť dňom 16.12.2017.
V Tulčíku dňa 11.12.2017

Ing. Janka Šoltésová v. r.
starostka obce

