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   Postavenie povodňovej komisie obce 

Povodňová komisia obce (ďalej len „komisia“) je pomocný, poradný a koordinačný orgán 

starostu obce a okresnej povodňovej komisie, ktorý organizuje súčinnosť a spolupracuje so 

všetkými povodňovými orgánmi obce Hradište. 

    

   Hlavné úlohy komisie 

Komisia najmä koordinuje prípravu preventívnych opatrení právnických osôb na ochranu pred 

povodňami 

Komisia v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne najmä: 

1. sleduje a hodnotí vývoj povodňovej situácie a podľa potreby riadi, usmerňuje 

a koordinuje činnosť právnických a fyzických osôb a poskytuje im potrebnú pomoc 

2. riadi, koordinuje v plnom rozsahu ochranu pred povodňami (zabezpečovacie práce 

a záchranné práce) v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne, ohrozujúcej územie 

obce 

3. vyžaduje v prípade potreby pomoc Hasičského a záchranného zboru a Policajného zboru 

pri ochrane pred povodňami 

4. vyhodnocuje výšky povodňových škôd 

5. predkladá Okresnému úradu v Poltári – odbor krízového riadenia správy o povodniach 

s návrhom opatrení 

Komisia v čase nebezpečenstva povodne môže vydávať príkazy na vykonanie opatrení, 

potrebných na zabezpečenie ochrany pred povodňami. 

Tieto príkazy nie sú rozhodnutiami podľa správneho poriadku.  

    

   Zloženie povodňovej komisie obce 

Predseda: Nataša Iskrová 

Podpredseda: Ing. Martin Falťan 

Tajomník: Daniel Falťťan 

Členovia: Jozef Líška , Pavel Beľa 

 

 Prostredníctvom povodňovej komisie obce, obec riadi a zabezpečuje vykonávanie 

opatrení na ochranu pred povodňami na území obce. 



Obec spolupracuje vo veciach ochrany pred povodňami s okresným úradom, 

s okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru, so správcom vodohospodársky 

významných vodných tokov a so správcami drobných vodných tokov v katastrálnom území 

obce.  

Obec vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred  

povodňami  tieto činnosti: 

a) v oblasti prevencie 

1. usmerňuje a kontroluje činnosť osôb pri plnení úloh na úseku ochrany pred povodňami,  

2. spolupracuje so správcom vodohospodársky významných vodných tokov, správcom 

drobných vodných tokov a poverenými osobami pri vypracovaní, prehodnocovaní a 

aktualizáciách predbežného hodnotenia povodňového rizika, 

 

3. spolupracuje s poverenými osobami a so správcom vodohospodársky významných vodných 

tokov  na vyhotovení návrhov plánov manažmentu povodňového rizika, ich prehodnocovaní  

a aktualizácii, najmä pri navrhovaní preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami  

situovaných v katastrálnom území obce, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných 

tokov, zmenšujú maximálny prietok povodne alebo chránia územie pred zaplavením počas 

povodne,  

 

4. spolupracuje v rámci svojich možností na vykonávaní preventívnych opatrení na ochranu 

pred povodňami v katastrálnom území obce, najmä preventívnych opatrení, ktoré  

spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov, zvyšujú retenčnú schopnosť povodia  

alebo podporujú prirodzenú akumuláciu vody v lokalitách na to vhodných, zmenšujú  

maximálny prietok povodne alebo chránia intravilán pred zaplavením povrchovým odtokom  

s ich vlastníkmi, správcami alebo užívateľmi,  

 

5. spracúva povodňový plán zabezpečovacích prác, ak má drobný vodný tok alebo jeho 

ucelený úsek v nájme alebo vo výpožičke a tento predkladá na schválenie okresnému  

úradu,  

 

6. ukladá všeobecne záväzným nariadením obce povinnosť vypracovať a aktualizovať  

povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe–podnikateľovi, ktorej 

objekt môže byť postihnutý povodňou a prikladá ich k povodňovému plánu obce,  

 

7. vypracúva povodňový plán záchranných prác obce, ktorého súčasťou sú povodňové plány  

záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb–podnikateľov podľa šiesteho bodu, 

 

8. zriaďuje na plnenie úloh na úseku ochrany pred povodňami povodňovú komisiu obce a  

vypracúva jej štatút,  

 

9. zabezpečuje v rámci možností pracovné sily a vecné prostriedky na ochranu pred  

povodňami, vyhotovuje súpis vecných prostriedkov, zabezpečuje ich riadne uskladnenie a  

udržiavanie, 

 

10. oznamuje termín konania povodňovej prehliadky vlastníkom, správcom alebo užívateľom 

stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré sú umiestnené v predmetnom vodnom toku, stavieb 

križujúcich predmetný vodný tok, stavieb v jeho inundačnom území alebo v území  

ohraničenom záplavovou čiarou povodne so strednou pravdepodobnosťou výskytu alebo v 

území, ktoré je pravdepodobne ohrozené povodňami,  



 

11. zúčastňuje sa povodňových prehliadok na vodných tokoch, ktoré pretekajú cez katastrálne  

územie obce,  

 

b) počas povodňovej situácie 

1. vyhlasuje a odvoláva II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity pre 

územie obce na návrh správcu vodohospodársky významného vodného toku alebo správcu 

drobného vodného toku, alebo z vlastného podnetu a informuje o tom bezodkladne okresný 

úrad alebo koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému alebo Hasičský a  

záchranný zbor, správcu vodohospodársky významných vodných tokov a ústav, 

 

2. upozorňuje na nebezpečenstvo povodne obce smerom po prúde vodného toku,  

 

3. zriaďuje a vykonáva na svojom území hliadkovú službu počas III. stupňa povodňovej 

aktivity a počas mimoriadnej situácie, ak ju nie je schopná samostatne vykonávať, 

spolupracuje pri jej  organizácii so správcom vodohospodársky významných vodných tokov 

a prípadne so správcom  drobného vodného toku,  

 

4. dohliada, aby vlastníci, správcovia a užívatelia stavieb, objektov a zariadení na území obce, 

ktoré môžu byť ohrozené povodňou, vykonali opatrenia na ochranu pred povodňami podľa  

povodňového plánu záchranných prác, 

 

5. vyžaduje od fyzických osôb osobnú pomoc na plnenie úloh pri ochrane pred povodňami, 

pokiaľ nejde o fyzické osoby oslobodené od osobných úkonov, 

 

6. ukladá povinnosť osobe poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh počas povodňovej 

situácie, 

 

7. vypracúva v čase III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie priebežné správy o 

povodňovej situácii a predkladá ich okresnému úradu,  

 

8. operatívne rieši problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii opatrení na ochranu pred  

povodňami,  

 

c) po povodni 

1. zabezpečuje obnovenie základných podmienok pre život ľudí a pre hospodársku činnosť na  

povodňou zaplavenom území,  

 

2. vyhodnocuje povodňové škody na majetku obce a na majetku osôb, ktoré vznikli v  

katastrálnom území obce,  

 

3. vypracúva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach, 

ktorú predkladá okresnému úradu.  

 

Obec vykonáva pri ochrane pred povodňami v rámci preneseného výkonu pôsobnosti 

štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku tieto činnosti: 

a) poskytuje správcovi vodohospodársky významných vodných tokov alebo poverenej osobe  



informácie z územnoplánovacej dokumentácie a prípadne ďalšie informácie, ktoré môžu 

prispieť k  vypracovaniu, prehodnocovaniu a aktualizácii predbežného hodnotenia 

povodňového rizika,  

 

b) poskytuje správcovi vodohospodársky významných vodných tokov alebo poverenej osobe  

podklady potrebné na vyhotovenie, prehodnotenie a aktualizáciu mapy povodňového rizika,  

 

c) koordinuje povoľovanie stavieb a určovanie regulatív priestorového usporiadania 

a funkčného využívania  územia v územnom pláne obce alebo v územnom pláne zóny 

s opatreniami na  ochranu pred povodňami, ktoré sú uvedené v schválenom pláne 

manažmentu povodňového rizika, 

 

d) zabezpečuje vyznačenie všetkých záplavových čiar zobrazených na mapách povodňového  

ohrozenia do územného plánu obce alebo územného plánu zóny pri najbližšom preskúmavaní  

schváleného územného plánu. Ak obec nemá spracovaný územný plán obce využíva mapy 

povodňového ohrozenia v činnosti stavebného úradu,  

 

e) žiada správcu vodohospodársky významného vodného toku o vypracovanie návrhu rozsahu 

inundačného územia alebo o navrhnutie zmeny rozsahu inundačného územia na obstaranie 

územného plánu obce alebo územného plánu zóny v blízkosti neohradzovaného vodného 

toku, jeho zmeny alebo doplnku, 

 

f) spolupracuje so správcom vodohospodársky významných vodných tokov a s poverenými 

osobami pri vypracúvaní, prehodnocovaní a aktualizácii plánu manažmentu povodňového 

rizika, najmä pri navrhovaní preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami situovaných 

na území obce, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov alebo chránia 

územie obce  pred zaplavením povrchovým odtokom, zmenšujú maximálny prietok povodne, 

chránia územie obce pred zaplavením vodou z vodného toku alebo chránia územie obce pred 

zaplavením vnútornými vodami a navrhované preventívne opatrenia sú situované na území 

obce.  

 

Obec okrem uvedených činností: 

a) vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu, ak hrozí bezprostredné ohrozenie životov, 

zdravia, majetku,  kultúrneho dedičstva alebo životného prostredia povodňou a ihneď o tom 

informuje okresný úrad alebo koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému, 

alebo okresné riaditeľstvo  Hasičského a záchranného zboru, správcu vodohospodársky 

významných vodných tokov a ústav,  

 

b) zabezpečuje v rámci svojich možností vybavenie dobrovoľného  hasičského zboru obce  

potrebnými prostriedkami a výstrojom na výkon povodňových záchranných prác, 

 

c) poskytuje obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej 

povodňou.  

 

   Rokovanie komisie 



Komisia vykonáva svoju činnosť na schôdzach, 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. 

Schôdze komisie sú neverejné. So súhlasom predsedu komisie možno na schôdze prizvať ďalšie 

osoby, ktorých účasť je pri rokovaní komisie potrebná. Rokovanie komisie vedie predseda, 

v jeho neprítomnosti podpredseda komisie. 

Komisia je spôsobilá sa uznášať ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. 

V nevyhnutných prípadoch sa súhlasom predsedu komisie môže člena komisie zastupovať ním 

poverený zástupca. Takto určený zástupca koná vždy osobne, pričom zo zastupovania vznikajú 

práva a povinnosti zastúpenému. 

O priebehu rokovania komisie vyhotovuje tajomník komisie písomný záznam.  

   Predseda komisie 

1. schvaľuje a vydáva štatút 

2. riadi prácu komisie 

3. informuje príslušné ústredné orgány o vývoji povodňovej situácie a o opatreniach, 

vykonaných na zamedzenie povodne a zmiernenie jej následkov 

4. vydáva úradné správy a informácie o povodňovej situácií a o opatreniach, urobených na 

ochranu pred povodňami 

5. vymenúva a odvoláva podpredsedu komisie, tajomníka komisie a členov komisie 

6. vydáva príkazy na začatie činnosti pracovných skupín na ochranu pred povodňami 

Predsedovi komisie je podriadený podpredseda komisie,  tajomník komisie ako aj ostatní 

členovia komisie. 

    

   Zabezpečenie činnosti komisie 

Organizačné a administratívne práce spojené s činnosťou komisie, najmä prípravu podkladov 

na rokovanie komisie, vykonáva tajomník v spolupráci s členmi komisie 

   Účinnosť 

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia starostkou obce. 

                                                                                                        


