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I. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác
Povodňový plán záchranných prác obce Strelníky je vypracovaný v zmysle zákona NR SR č. 7/2010
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.
V tomto povodňovom pláne sú zahrnuté úlohy, sily a prostriedky povodňovej komisie obce
Strelníky v ochrane pred povodňami, ďalej náväznosť a vzťahy medzi jednotlivými orgánmi, najmä
vodohospodárskymi. Povodňový plán pre záchranné práce nadväzuje na plán zabezpečovacích prác,
spracovaný vodohospodárskymi orgánmi a organizáciami.
Povodňová komisia mesta bola ustanovená v súlade s § 27 zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o
ochrane pred povodňami. Stanovište povodňovej komisie je v budove:

Obecného úradu, Lučatín č.40
Tel. kontakt: 0911 765 830,
Náhradné stanovište je v priestoroch Základnej školy s materskou školou Lučatín 176
Tel. kontakt: 048/4191122

Komisiu zvoláva predseda obecnej povodňovej komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie.
Zvolanie členov povodňovej komisie bude vykonané telefonicky. V prípade potreby bude zvolanie
vykonané spojkou, a to motorovým vozidlom, ktorého majiteľom je obecný úrad Lučatín.

ŠTATÚT
povodňovej komisie obce - Lučatín
_________________________________________________________________________
Čl. 1
Postavenie obecnej povodňovej komisie
Obecná (mestská) povodňová komisia /ďalej len "komisia"/ je orgánom Obce Lučatín na úseku
ochrany pred povodňami.
Čl. 2
Hlavné úlohy komisie

1. Povodňová komisia koordinuje a kontroluje prípravu a plnenie úloh pri ochrane pred
povodňami.
2. Povodňová komisia
a) v oblasti prevencie
1. oboznamuje sa s predbežným hodnotením povodňového rizika, mapami
povodňového ohrozenia a mapami povodňového rizika na území svojej pôsobnosti a s ich
prehodnoteniami a aktualizáciami,
2. oboznamuje sa s návrhom prvého plánu manažmentu povodňového rizika, s
návrhom na jeho aktualizáciu na území svojej pôsobnosti a iniciatívne predkladá návrhy a
pripomienky,
3. oboznamuje sa s hodnotením pokroku pri dosahovaní cieľov v pláne manažmentu
povodňového rizika a predkladá návrhy na prehodnotenie a aktualizáciu opatrení na území
svojej pôsobnosti pri aktualizácii plánov manažmentu povodňového rizika,
4. koordinuje a kontroluje prípravu a vykonávanie preventívnych opatrení na ochranu
pred povodňami,
5. navrhuje opatrenia, ktorých splnenie je potrebné na zabezpečenie ochrany pred
povodňami,
b) počas povodňovej situácie
1. sleduje a hodnotí vývoj povodňovej situácie,
2. koordinuje a kontroluje činnosť povodňových komisií zriadených na nižšej úrovni a
poskytuje im potrebnú pomoc,
3. kontroluje vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác a povodňových
záchranných prác, navrhuje opatrenia na zvýšenie ich účinnosti a na odstránenie zistených
nedostatkov,
4. navrhuje vykonanie opatrení, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ochrany pred
povodňami,
5. navrhuje alebo posudzuje návrh na mimoriadnu manipuláciu na vodných tokoch a
vodných stavbách, na uvoľňovanie ľadovej zátarasy alebo ľadovej zápchy výbušninami a na
vytvorenie umelej prietrže na ochranu pred povodňami,
6. operatívne plní podľa vývoja povodňovej situácie ďalšie úlohy s cieľom znížiť
povodňové riziko a minimalizovať povodňové škody,
7. navrhuje vyhlásenie mimoriadnej situácie,
c) po povodni
1. prerokuje správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach,

2. navrhuje opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré sa zistili počas povodňovej
situácie pri vykonávaní povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných
prác.
Čl. 3
Zloženie komisie
1. Komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka, ďalších členov a vedúceho technického
štábu.
2. Predsedom komisie je starosta obce Lučatín, podpredsedom je zástupca starostu obce Lučatín.
Tajomníka, vedúceho technického štábu a ďalších členov komisie menuje menovacím dekrétom
starostu obce

Čl. 4
Rokovanie komisie
1. Komisia vykonáva svoju činnosť na schôdzkach, ktoré zvoláva predseda komisie podľa potreby a
povahy povodňovej situácie, najmenej však raz za rok. Program rokovania určuje predseda komisie.
Komisia rokuje aj o úlohách, vyplývajúcich zo schválených povodňových plánov a kontroluje, ako ich
príslušné orgány zabezpečujú.
2. Schôdzky komisie sú neverejné.
3. So súhlasom predsedu komisie možno na schôdzky komisie prizvať ďalšie osoby, ktorých účasť je
pri rokovaní komisie potrebná.
4. Rokovania komisie vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie.
5. Komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platnosť
uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
6. V nevyhnutných prípadoch so súhlasom predsedu komisie môže člena komisie zastupovať ním
poverený zástupca. Takto určený zástupca koná vždy osobne, pričom zo zastúpenia vznikajú práva a
povinnosti zastúpenému.
7. O priebehu rokovania a uzneseniach komisie vyhotovuje tajomník komisie záznam, ktorý sa
archivuje v dokumentoch komisie podľa platných predpisov. Člen komisie, ktorého stanovisko sa
neprijalo, je oprávnený žiadať, aby sa to uviedlo v zázname.
8. V čase medzi schôdzkami komisie, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môže rozhodnúť o
vykonaní neodkladných opatrení predseda komisie. O vykonaných opatreniach potom predseda
informuje členov na najbližšej schôdzke komisie.

Čl. 5
Predseda komisie
1. Predseda komisie
a)
b)
c)
d)
e)

riadi prácu komisie
informuje príslušné orgány o vývoji povodňovej situácie a vykonaných opatreniach
vydáva úradné správy a informácie o vývoji povodňovej situácie a vykonaných opatreniach
kontroluje plnenie uznesení komisie
vymenúva a odvoláva tajomníka komisie, vedúceho technického štábu komisie a jeho
zástupcu, ako aj ďalších členov technického štábu a komisie. Členov technického štábu
vymenúva a odvoláva po dohode s príslušnými orgánmi a organizáciami.

2. Predsedovi komisie sú priamo podriadení vedúci technického štábu a tajomník komisie.
3. Predsedu komisie v jeho neprítomnosti zastupuje v plnom rozsahu podpredseda komisie.
Čl. 6
Technický štáb komisie
1. Technický štáb komisie je odborným, poradným a výkonným orgánom komisie.
2. Technický štáb zabezpečuje opatrenia komisie v čase od vyhlásenia stupňa povodňovej aktivity,
pripravuje a predkladá komisii návrhy opatrení a vykonáva ich.
3. Vedúcim technického štábu je vedúci oddelenia územného rozvoja a komunálnych vecí MsÚ v
Banskej Bystrici.
Čl. 7
Úlohy technického štábu povodňovej komisie
1. Technický štáb najmä
a) navrhuje komisii vyhlásenie a odvolanie stupňov povodňovej aktivity na území mesta
b) sleduje vývoj povodňovej situácie a navrhuje komisii upozorniť povodňové komisie
príslušných mestských orgánov, organizácií, úradov štátnej správy, právnických a fyzických
osôb na nevyhnutnosť záchranných prác
c) Navrhuje komisii vyžiadať pomoc jednotiek Ozbrojených síl Slovenskej republiky a vojsk
Ministerstva vnútra SR
d) navrhuje zapojenie občanov a použitie vecných prostriedkov na zásah v čase nebezpečenstva
povodne a počas povodne, ktorá môže zapríčiniť ohrozenie ľudských životov a vážne škody
na majetku
e) navrhuje komisii žiadať o súhlas na manipuláciu na vodohospodárskych dielach v čase
nebezpečenstva povodne, počas povodne a pri odchode ľadov, a zamýšľané uvoľňovanie
ľadových celín a zátarás výbušninami
f) podáva návrhy na poskytovanie pomoci presahujúcej rámec povodňových plánov
g) podáva návrhy na prípravu a začatie evakuačných prác
Čl. 8
Zabezpečovanie činnosti komisie
1. Organizačné a administratívne práce spojené s činnosťou komisie, najmä prípravu podkladov na
rokovanie, vykonáva tajomník komisie v spolupráci s príslušnými orgánmi mesta, ktorých zástupcovia
sú členmi komisie.
2. Výdavky spojené s činnosťou komisie a cestovné výdavky členov a technického štábu sa uhrádzajú
z rozpočtových prostriedkov MsÚ Banská Bystrica.

Čl. 9
Účinnosť
Tento štatút nadobúda platnosť dňom jeho vydania.

Ing. Pavel Kováč
starosta obce Lučatín

II. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred
povodňami
1. Obecná povodňová komisia - zoznam členov

l./ Komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka, členov a vedúceho technického
štábu.
2./ Predsedom komisie je starosta obce, podpredsedom je zástupca starostu obce, tajomníkom
je zamestnanec obecného úradu, vedúcim technického štábu je veliteľ dobrovoľného
verejného požiarneho zboru a členmi sú občania a určení zástupcovia právnických osôb,
ktoré majú sídlo na území obce.
3./ Zloženie OPK obce Lučatín:
predseda komisie: Ing. Pavel Kováč, starosta obce,
bytom Lučatín, č.d. 153 č.t. práca 0910 112 377,
č. t. domov: 0918 123 773
tajomník komisie: Blanka Luptáková, zamestnankyňa obecného úradu
bytom Lučatín č.d. 91, č.t. práca 0911 765 830,
č.t. domov: 0902/072 116
podpredseda komisie: Silvia Jackuliaková, zástupca starostu obce
bytom Lučatín, č.d. 137, mobil: 0911803157
člen komisie :

Lukáš Šišiak, poslanec obecného zastupiteľstva,
bytom Lučatín č.d. 209, mobil: 0905135111

člen komisie :

Ján Kubiš, poslanecobecného zastupiteľstva,
bytom Lučatín č.d. 37 ,mobil: 0914376351

člen komisie :

Monika Zemanová, poslanec obecného zastupiteľstva
bytom Lučatín ,č.d 34 mobil: 0903400009

ved. tech. štábu: Peter Hraško, predseda DHZ, bytom Lučatín č. 116,
č.t. 0911 452552

II. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred
povodňami
2. Zloženie krízového štábu obce Lučatín - zoznam členov:
Predseda KŠ :

Ing. Pavel Kováč, starosta obce,
bytom Lučatín, č.d. 153 č.t. práca 0910 112 377,
č. t. domov: 0918 123 773
zástupca predsedu: Peter Hraško, predseda DHZ, bytom Lučatín č. 116,
č.t. 0911 452552
člen:

Peter Vrbický ml., veliteľ Obecného hasičského zboru

člen:

bytom Lučatín č. 90, č.t. 0911 430658,
Miroslav Turčan, člen DHZ Lučatín
bytom Lučatín č. 161, č.t. 0905 0905227381

člen:

Rudolf Dvorský – strojník Obecného hasičského zboru,
bytom Lučatín č. 98, č.t. 0905 153617,

člen:

Slavko Fúdor – vodič Iveco Daily- Obecného hasičského zboru,
bytom Lučatín č. 84 , č.t. domov 0905 529710,

člen:

Andrej Kohút – člen DHZ Lučatín,
bytom Lučatín č. 100 , č.t. 0908 603367,

člen:

Dana Lichá – poslankyňa obecného zastupiteľstva,
bytom Lučatín č. 107 , č.t. domov 0919433188,

