Mesto PEZINOK
Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok

Počet výtlačkov : 2
Počet listov: 16
Počet príloh: 6

Mgr. Oliver Solga
primátor mesta

POVODŇOVÝ PLÁN
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Pezinok december 2017

A. TEXTOVÁ ČASŤ:
I. Úvod
Povodňový plán záchranných prác mesta Pezinok stanovuje úlohy a opatrenia na:
a) ochranu obyvateľstva mesta pred povodňami a povinnosti pri hodnotení a manažmente
povodňových rizík s cieľom znížiť nepriaznivé dôsledky povodní na ľudské zdravie,
životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť,
b) plánovanie, organizáciu a riadenie ochrany pred povodňami orgánmi mesta Pezinok,
c) plnenie povinnosti orgánov mesta Pezinok pri ohrození obyvateľstva možnými
povodňami,
d) povinnosti a práva právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a fyzických osôb
(ďalej len "osoba") pri ochrane pred povodňami,
Povodňový plán mesta vychádza zo Zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
a z Vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 261/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania.
I. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác
Územie mesta vypĺňajú odlišné geomorfologické celky , pohorie Malé Karpaty,
a Podunajská rovina a povodie rieky Dunaj
Malé Karpaty vytvárajú nad priľahlou pahorkatinou horský chrbát dosahujúci nadmorskú výšku
okolo 700 m n. m. / Čmelek - 709 m /a sú pokryté lesným porastom, ich juhovýchodné stráne sú
intenzívne obhospodarované ako vinice a ovocné sady.
Najnižšou časťou mesta je Podunajská rovina zasahujúca do územia mesta od Svätého Jura a
Slovenského Grobu. Je intenzívne obhospodarovaná. Najnižší bod dosahuje -129 m nad morom.
Najvýznamnejšie vodné toky a vodohospodárske diela
Blatina / Pezinský potok, Saulak /, je horným tokom Čiernej vody umelo zaústený do
Šurského kanála. Odvodňuje rozsiahle časti pohoria nad Pezinkom z
čiastkových povodí 4-21-15-002 a 4-21-15-003 spolu 37,857 km2.V
roku 1997 a 1999 spôsobil rozsiahlu povodeň v areáli Pinnelovej
nemocnice a ohrozoval obývané časti mesta Pezinok. Pod Pezinkom
zľava priberá Viničniansky potok / 15,25 km2 / a pri Trenčianke spolu s
Limbašským potokom tvorí Šúrsky kanál.
Myslenický potok , vzniká v Limbachu sútokom vejára 5 bystrinných
tokov vytekajúcich z dolín pohoria nad Limbachom / Limbašský potok,
Žobrák, Lúčanka, Račí potok, Krkavčí potok / . Súčet ich povodí činí v obci
34,730 km2 . V roku 1999 spôsobil rozsiahlu povodeň v obci Limbach a
v Pezinku - Grinave.
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Ohrozenie obývaného územia okresu záplavami :
Pezinok
/miestna časť
Pezinok
/ Pinnelova
nemocnica
Pezinok
/ Grinava /

Predpokladaná zaplavená plocha

Počet
obyvateľov

5 ha / Blatina nad nemocnicou zberá vodu z 38
km2
povodia a preteká stredom nemocnice,
čiastočne v kanalizačných rúrach /
5 ha / Myslenický potok nad miestnou časťou
zberá vodu z 35 km2, koryto je upravené na odvod
veľkých vôd, avšak v prípade výskytu prekážky v
koryte rýchly prúd má tendencie širokého a
prudkého rozlivu/

200

250

Významnejšie vodné diela :
Vodná nádrž Kučišdorf, vybudovaná na Trnianskom potoku
Rozloha 8 ha a objem 398 000 m3 , ktorá slúži na závlahy a chov rýb

Mesto Pezinok má vytvorený krízový štáb ako výkonný orgán krízového riadenia, ktorého úlohou
je analyzovať riziká krízovej situácie, navrhovať opatrenia na jej riešenie a koordinovať činnosť zložiek
v jeho pôsobnosti v období krízovej situácie.
Krízový štáb mesta Pezinok zároveň plní úlohy mestskej povodňovej komisie, evakuačnej komisie
a komisie pre núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie.
Mesto Pezinok sa rozprestiera na výmere 72 km2 a k 31.12. 2016 malo 24 557 obyvateľov.
Varovanie obyvateľstva – ohrozené obyvateľstvo bude na území mesta Pezinok varované tromi
elektrickými sirénami umiestnenými : MsÚ Radničné nám. č. 7; sídlisko Sever kotolňa a ZŠ s MŠ Orešie
3. Varovanie sa uskutoční šesťminútovým stálym tónom sirény a následnou ústnou informáciou
v mestskej televízii TV Pezinok, webovej stránka mesta Pezinok : www.pezinok.sk , ozvučeným autom
mestskej polície v Pezinku.
V súčasnej dobe je možné ohrozené obyvateľstvo varovať aj telefonicky cez jednotlivých
operátorov, alebo vyslaním zamestnancov mestského úradu.
Mesto Pezinok má spracovaný plán vyrozumenia osôb plniacich úlohy civilnej ochrany
a krízového riadenia v poradí členovia krízového štábu, štábu CO, odborných jednotiek CO, Evakuačná
komisia, právnické osoby a podnikatelia pôsobiaci na území mesta Pezinok.
Plán evakuácie – evakuácia je považovaná za hlavné opatrenie pri záchrane obyvateľstva
v prípade vzniku mimoriadnej udalosti alebo krízovej situácie. Mesto má spracovaný „Plán evakuácie“,
ktorý je súčasťou plánu ochrany. Súčasťou dokumentácie je aj odborné, zdravotnícke a dopravné
zabezpečenie evakuácie. Pre prípadnú evakuáciu z územia mesta má Pezinok zriadenú evakuačnú
komisiu, ktorá má spracovanú dokumentáciu v rozsahu vyhlášky MV SR č. 75/1995 Z. z.
o zabezpečovaní evakuácie v znení neskorších predpisov, § 7.
Pre zabezpečenie evakuácie má mesto vytvorené jedno evakuačné strediska. Evakuačné stredisko
bude zriadené v budove MsÚ Pezinok Radničné námestie 7 bude zabezpečovať evakuáciu ohrozeného
obyvateľstva. Okrem toho má mesto pre zabezpečenie priebehu evakuácie vytvorenú poriadkovú
jednotku , jednotku zdravotníckej pomoci a jednotku na obsluhu evakuačného zberného miesta.
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Plán núdzového ubytovania a núdzového zásobovania obyvateľstva je spracovaný. Mesto je
schopné zabezpečiť v prípade potreby núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie aj pre osoby z iných
obcí. Členovia evakuačnej komisie a evakuačných zariadení majú spracovanú dokumentáciu a vydané
platné dekréty. Pezinok je pripravené realizovať evakuačné opatrenia v prípade evakuácie.
Okrem toho môže mesto Pezinok pri záchranných prácach využiť sily a prostriedky právnických
osôb a fyzických osôb podnikateľov, ktoré sú uvedené v časti
V. Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác
II. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami,
vrátane adries, čísiel telefónu, e-mailových adries a čísiel faxu
1. Zoznam členov mestskej povodňovej komisie:

Funkcia

Meno
a priezvisko

Číslo telefónu
Pracovisko

byt
0905554164

902 01 Pezinok,

033/6411170

M.R. Štefánika 24

Predseda mestskej
povodňovej komisie

Mgr. Oliver Solga

Podpredseda mestskej
povodňovej komisie

Ing. Miloš Andel

033/6901107

0905295361

Mgr. Miroslav
Šebesta

033/6901110

Člen mestskej povodňovej
komisie

Ing. Ján Čech.

033/6901103

Člen mestskej povodňovej
komisie

Gabriel Guštafík

033 6404475

Sekretár mestskej
povodňovej komisie

033/6901100
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Adresa
bydliska

Spôsob
zvozu
osobne

902 01 Pezinok
Muškátová 28

osobne

902 01 Pezinok,
Obrancov mieru 58

osobne

090592496

0905295361

902 01 Pezinok,

osobne

033/642508

Obrancov mieru 20

0904108586

902 01 Pezinok
Svätoplukova 27

osobne

2. Zoznam členov krízového štábu mesta Pezinok:

smerovacie číslo, telefón
Funkcia
Predseda Primátor mesta
Podpredseda Prednosta MsÚ
Tajomník

Titul
meno, priezvisko

Adresa
bydliska

mobil

pracovisko

byt

Mgr. Oliver Solga

0905554164

033/6901100

033/6411170

Mgr. Miroslav Šebesta

0905592496

033/6901110

0

PaedDr. Marcela
Vargová

0907813720

033/6901135

0

Brezová 1028
Kvetoslavov

Ing. Ján Čech

0905295361

033/6901103

033/642508

Obrancov mieru 20
Pezinok

Ing. Juraj Pátek

0903724542

033/6413449

0

Trnavská 22
Pezinok

Ing. Miroslav Lošonský

0905222096

033/6402255

0

Svätoplukova 5
Pezinok

Gabriel Guštafík

0904108586

0

033/6404475

Svätoplukova 27
Pezinok

JUDr. Ľudovít Farbula

0903786919

0336901180

0

Cajlanská 171/A
Pezinok

Vladimír Záleský

0902184973

033/6901501

0944397485

Komenského 23
Modra

Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen

M.R.Štefánika 24
Pezinok
Obrancov mieru 58
Pezinok

Člen
Ing. Ľubomír Košťál
Zasadačka KŠ
Mesta Pezinok

033/2854403

Švermova 19 Pezinok

033/6901199

MsÚ Radničné nám. 7,
Pezinok

4.Plán zvolania členov Okresnej povodňovej komisie okresu Pezinok
P. č. Funkcia

Meno
priezvisko

Pracovisko

Telefón

Bydlisko

Telefón

Poznámka
(mobil, mail)

Pezinok
Tolstého 1

0911 114 144

0910 980 158
prednosta.pk@minv.sk

033/640 44 13

0905 451 966
emil.motovsky@minv.sk

0910 980 158

0905 230 777
peter.kadlec@minv.sk

0911 321 551

michal.kakalik@minv.sk

0905 463 797

0905 463 797
martin.svec@minv.sk

033/647 64 62

0903 408 928

1.

predseda

JUDr. Justín Sedlák

prednosta OÚ v Pezinku

033/641 11 72

2.

člen

plk. Ing. Emil Moťovský

riaditeľ OR HaZZ v Pezinku

033/640 21 74

3.

člen

Ing. Peter Kadlec

OÚ Pezinok
vedúci odboru starostlivosti o ŽP

033/
641 21 57

4.

tajomník

Ing. Michal Kakalík

OÚ Pezinok štát. vodná správa

033/641 11 81

5.

člen

plk. JUDr. Martin Švec

OR PZ v Pezinku

0961 523 100

6.

člen

Andrej Válek

SVP š.p. OZ Bratislava, Správa
vnútorných vôd Šamorín

031/562225

7.

člen

MUDr. Stanislav Duba

Reg. úrad VZ BA vedúci odd. ŽP

02/4828 11 76

Bratislava
Grösslingova 30

02/5292 23 30

0907 778 958
ruvzba@uvzsr.sk

8.

člen

Ing. Hana Baďurová

SVP, š.p. OZ Piešťany, Správa
povodia dolného Váhu Šaľa

033/553 60 27

Trnava
Bratislavská 28

033/554 9292

0903 460 617

9.

člen

Viera Jarošová

Regionálna správa ciest

02/4342 41 16

Bratislava
Murgašova 1/A

0903 445 061

0903 445 061
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Pezinok
Svätoplukova 1
Pezinok
Ľudovíta Raitera
35
Šenkvice
Chorvátska 91
Pezinok
M.R.Štefánika 28
Viničné
Vinohradnícka
393

5. Zloženie technického štábu Okresnej povodňovej komisie Pezinok
Funkcia
v štábe
vedúci

Funkcia v zamestnaní

Titul, meno a priezvisko

Adresa zamestnania
Plk. Ing. Emil Moťovský

riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ v Pezinku

Telefón
do práce
Fax do práce

Mobilný
telefón /
Domov
0905 451
966

orhazzpk@stonline sk

033 640 29 41

0915
799 267

orhazzpk@stonline.sk

033 640 18 51

0905 450
927

033 640 25 98

0905 215
414

033 640 21 74

E- mail

Svätoplukova 1, 902 01 Pezinok
zástupca Pplk. Mgr. Vladimír Bartoš
vedúceho
členka

vedúci oddelenia OTP HaZZ v Pezinku
Doľany 374

Pplk. Eva Orlická

Vedúca oddelenia požiarnej prevencie OR HaZZ
Mierová 6, 902 01 Pezinok

člen

Npor. Bc. Igor Dobšovič

Vedúci technického štábu OR HaZZ Pezinok
Komenského 4, 900 01 Modra

člen

Kpt. Ing. Juraj Ďaďo

0905 308
113

Vedúci technického štábu OR HaZZ Pezinok
Svätoplukova 1, 902 01 Pezinok

člen

Por. Michal Konečný

Vedúci technického štábu 0R HaZZ Pezinok
Miloslavov 248

Zvolanie sa vykonáva na pokyn vedúceho technického štábu
Výkonnou jednotkou technického štábu je jednotka 0R HaZZ v Pezinku s hasičskou stanicou v Pezinku
Čísla telefónov: 150, 033/ 640 2222, 033/ 640 30 62
Fax : 033/ 640 1868, 033/ 640 2222

6) Okresný úrad Pezinok:
1.

IUDr. Justín Sedlák

Prednosta
OÚ Pezinok

033/
641 11 72

2.

Ing. Jozef Hanáček

Ved. odd. KR
OÚ Pezinok

033/ 641 22 64
0910 507 103
jozef.hanacek@pk.vs.sk

0911 114 144

0910507103
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prednosta@pk.vs.sk
Ing. Jozef Hanáček

033 640 25 98

0910 488
355

7. Krízový štáb OÚ Pezinok:
P.č.

Funkcia

1.

Predseda KŠ

2.

1. podpredseda

3.

2. podpredseda

4.

Tajomník KŠ

5.

Členka

6.

Člen

7.

Člen

8.

Člen

9.

Člen

10.

Člen

11.

Člen

12.

Člen

13.

Člen

Plán vyrozumenia členov krízového štábu a sekretariátu krízového štábu Okresného úradu Pezinok
Titul, meno, priezvisko
Pracovisko
Telefón/e-mail
Bydlisko
033/641 11 72
Pezinok
0911 114 144
JUDr. Justín Sedlák
Prednosta OÚ Pezinok
Tolstého 11
prednosta.pk@minv.sk
033/641 22 64
Vedúci odboru KR
Bratislava
0910 507 103
Ing. Jozef Hanáček
OÚ Pezinok
Teplická 11
jozef.hanacek@minv.sk
0961 52 3900
Modra
Mgr. Pavol Juran
OR PZ, OO PZ Modra
pavol.juran@minv.sk
Komenského 2
033/641 20 22
Viničné
Odbor KR OÚ Pezinok
Ing. Miroslav Hirko
miroslav.hirko@minv.sk
Športová 623/28
033/640 07 25
VOD živnostenského podnikania
Pezinok
0910 815 785
MVDr. Eva Šaligová
OÚ Pezinok
1. mája 45
eva.saligova@minv.sk
033/641 20 62
Vedúci odboru starostlivosti o ŽP
0910 980 158
Ing. Peter Kadlec
OÚ Pezinok
peter.kadlec@minv.sk
033/244 31 10
033/244 31 81
Pezinok
ÚPSVaR Pezinok
Mgr. Matej Kankara
0915 754 610
Svätoplukova 3
matej.kankara@upsvar.sk
02/55 422 959
Senec
Slovak Lines a.s. Bratislava
0903 203 944
Jaroslav Jendek
Zemplínska 3
jjendek@slovaklines.sk
033/640 21 74
Pezinok
Ing. Emil Moťovský
Riaditeľ OR HaZZ v Pezinok
emil.motovsky@hazz.minv.sk
Svätoplukova 1
02/64461213
821 09 Bratislava
MVDr. Peter Blaško
riaditeľ RVaPS Senec
Riaditeľ.SC@svssr.sk
Martinčekova 6
02/48 281 176
RÚVZ
Bratislava
ba.duba@uvzsr.sk
MUDr. Stanislav Duba
odbor hygieny
Gröslingova 30
ffff104@gmail.com
Mestské zdravotné stredisko
033/641 21 22
Bratislava
MUDr. Mojmír Kvačala
Pezinok
kvacala@post.sk
Sibírska
1
Medic centrum Moymedica
Moyzesová 4
Regionálne cesty, a.s.,
02/43 42 400
Bratislava, Čučoriedková 6
Viera Jarošova
viera.jarosova@rcba.sk
827 12 BA
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Telefón
0911 114 144
02/44 253 039
0903 714 442
0903 840 915
0902 899 915
033/642 21 97

033/641 11 81
033/640 43 55
0908 581 588
0905 203 946
033/640 44 13
0905 451 966
0905
897 609
02/52 922 330
0907 778 958
0905 523 409

0903 445 061

7/a Prehľad zloženia, vyrozumenia a zvolania členov evakuačnej komisie okresu Pezinok

Telefón Čas
domov vyroz.

Funkcia

Meno,
Priezvisko

Pracovisko

Telefón

Bydlisko

1.

Predseda

Ing. Pavel VAŠKO

OÚ Pezinok
odbor KR

033/
641 22 64

Šamorín
Čilistovská 1

0911 509
823

2.

Podpredseda

PhDr. Jozefína ŠOTTNÍKOVÁ

3.

Tajomník

PhDr. Silvester KRIŠTOFÍK

033/
641 11 72
033/
641 22 64

Pezinok
Svätoplukova ul.
Senec
Hurbanova 2

0910
773 289
0948
712 520

4.

Člen

npor. Mgr. Pavol JURAN

033/
6472333
096152 3900

Modra
Komenského 2

0903
840 915

5.

Člen

MUDr. Mojmír KVAČALA
Mobil 0905 523 409
kvacala@post.sk

033/6412116

Sibírska 1
831 01 BA

0905
523 409

6.

Člen

MUDr. Stanislav DUBA
Mobil 0907 778 958

OÚ Pezinok
organizačný odbor
OÚ Pezinok
odbor KR
OR PZ Pezinok
OO PZ Modra
Hrnčiarska ul. 1,
900 01 Modra
Medicínske centrum
MOYMEDICA, Pezinok,
Moyzesova 4
Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
Bratislava
Ružinovská 8,820 09
Slovak Lines a.s.
Mlynské Nivy 31,kor. adresa:
Rožňavská 2, P.O.BOX 35
820 04 Bratislava 24
RVaPS Senec
Svätoplukova 50
90301 Senec

02/
4828 1176

Grosslingova
30, 811 09
Bratislava

02/
5292 2330

02/
554 22 959
554 22 976
555 69 273 fax

Senec
Zemplínska 3

0905
203 946

02/64461213

821 09 Bratislava
Martinčekova 6

0905
897 609

P. č.

7.

Člen

8.

Člen

Jaroslav JENDEK
Mobil 0905 203 944
zamestnanec dispečingu
jjendek@slovaklines.sk
MVDr. Peter BLAŠKO
Mobil:
Riaditeľ.SC@svssr.sk
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7/b Vedúci skupín sekretariátu KŠ Okresného úradu Pezinok

Por.
číslo

Meno, priezvisko

Poznámka

Ing. Michal Kakalík
Ing. Andrea Žídková
Magdaléna Schönová
Ing. Svetoslav Farkaš
Ing. Beáta Rajnicová
Ing. Jana Dudová
Andrea Reichbauerová
Bc. Erika Adlerová
MVDr. Eva Šaligová
JUDr. Ján Bubeník
Ing. Gabriela Andelová
Ivan Valášik

vedúci skupiny
členka
členka
vedúci skupiny
členka
členka
vedúca skupiny
členka
členka
vedúci skupiny
členka
člen

Funkcia

1.

Riadiaca skupina

2.

Operačná skupina

3.

Informačná skupina

4.

Zabezpečovacia
skupina

8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Pezinok:
P. č.

Titul, meno,
priezvisko

Funkcia

1.

Ing. Emil
Moťovský

Riaditeľ OR HaZZ
Pezinok

2.

Operačné
stredisko

Telefón
e-mail
640 21 74
emil.motovsky@hazz.minv.sk
033/ 640 30 62

Telefón

Telefón/e-mail

033/ 640 44 13;
0905/ 451 966

0911 114 144
prednosta@pk.vs.sk

0915/ 799 269

operacne.pk@hazz.minv.sk

9. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému:
P. č.

Pracovisko

Služba

Telefón

Telefón

Email

1.

KS IZS

Stála služba

02/ 5441 0100

0905 634 221

ks_izs@ba.vs.sk
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10. Okresné riaditeľstvo policajného zboru Pezinok:
P. č.

Titul, meno, priezvisko

Funkcia

Telefón

Telefón

1.

pplk. JUDr. Martin Švec

Riaditeľ okresného
riaditeľstva PZ

0961/
523100

martin.svec@minv.sk

2.

pplk. Mgr. Juraj Nagy

Vedúci operačného
oddelenia – stála
služba

0961/
523155

juraj.nagy@minv.sk

Email

III. Stupne povodňovej aktivity, predpovedná povodňová služba, hlásna povodňová služba a varovanie obyvateľstva
1. Vodné toky pretekajúce cez obec, vrátane prehľadnej situácie.
Najvýznamnejšie vodné toky :
Blatina / Pezinský potok, Saulak /, je horným tokom Čiernej vody umelo zaústený do

Šurského kanála. Odvodňuje rozsiahle časti pohoria nad Pezinkom z
čiastkových povodí 4-21-15-002 a 4-21-15-003 spolu 37,857 km2.V
roku 1997 a 1999 spôsobil rozsiahlu povodeň v areáli Pinnelovej
nemocnice a ohrozoval obývané časti mesta Pezinok. Pod Pezinkom
zľava priberá Viničniansky potok / 15,25 km2 / a pri Trenčianke spolu s
Limbašským potokom tvorí Šúrsky kanál.
Myslenický potok , vzniká v Limbachu sútokom vejára 5 bystrinných
tokov vytekajúcich z dolín pohoria nad Limbachom / Limbašský potok,
Žobrák, Lúčanka, Račí potok, Krkavčí potok / . Súčet ich povodí činí v obci
34,730 km2 . V roku 1999 spôsobil rozsiahlu povodeň v obci Limbach a
v Pezinku - Grinave.

Významnejšie vodné diela :
Vodná nádrž Kučišdorf, vybudovaná na Trnianskom potoku
( 8 ha a 398 000 m3 ), závlahy a chov rýb

Iné významné vodné toky a vodné nádrže sa na území mesta Pezinok nenachádzajú.
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2. Stupne povodňovej aktivity v profiloch vodomerných staníc a vodočetných staníc v čiastkovom povodí nad obcou.
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 čiary34) 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,
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 vnútro vodného 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,
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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.
3.

Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania obyvateľstva v obci.

Mesto Pezinok v prípade hrozby prívalových dažďov s následnými povodňami má pripravené odborné jednotky CO pre poskytnutie pomoci
obyvateľstvu mesta. Zároveň povodňová komisia môže vydať príkaz pre štáb CO k aktivácii vybraných jednotiek CO a k zahájeniu činnosti hlásnej
povodňovej služby, ktorú by vykonávali príslušníci poriadkovej jednotky CO striedavo s príslušníkmi vyslobodzovacej jednotky CO v počte 3 členov na
ohrozenom úseku.
Mesto Pezinok sa rozprestiera na výmere 72 km2 a k 31.12. 2016 malo 24 557. Varovanie obyvateľstva – ohrozené obyvateľstvo bude na území
mesta Pezinok varované tromi elektrickými sirénami umiestnenými : Radničné nám. č. 7; ZŠ s MŠ Orešie 3. Varovanie sa uskutoční šesťminútovým
stálym tónom sirén a následnou ústnou informáciou v mestskej televízii TV Pezinok, webová stránka mesta Pezinok www.pezinok.sk V súčasnej dobe je
možné ohrozené obyvateľstvo varovať aj telefonicky cez jednotlivých operátorov, alebo vyslaním zamestnancov mestského úradu.
4. Správcovia vodných tokov na území obce – adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa a číslo faxu.
1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
Odštepný závod Bratislava
Správa vnútorných vôd Šamorín
Bratislavská 47
931 01 Šamorín
Ústredňa:
Tel.: 031/562 22 58, 031/562 26 08
Fax: 031/562 22 65
Riaditeľ správy vnútorných vôd Šamorín poverený výkonom funkcie:
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Ing. Vojtech KONTSEK
Tel.: 031/5622 584
E-mail: vojtech.kontsek@svp.sk
Dispečing:
Tel.: 031/5622 258
2. HYDROMELIORACIE, š.p.
Vrakunská 29,
825 63 Bratislava 211
tel.: 02 / 4342 2931
fax: 02 / 4524 8946
e-mail : info@hmsp.sk
IV. Povodňové záchranné práce obce
1. Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou.
Mesto Pezinok sa rozprestiera na výmere 72 km2 a k 31.12. 2016 malo 24 557 obyvateľov. Varovanie obyvateľstva – ohrozené obyvateľstvo bude
na území mesta Pezinok varované tromi elektrickými sirénami umiestnenými : Radničné nám. č. 7; sídlisko Sever kotolňa a ZŠ s MŠ Orešie 3. Varovanie
sa uskutoční šesťminútovým stálym tónom sirén a následnou ústnou informáciou v mestskej televízii TV Pezinok, webovskej stránke mesta Pezinok www.pezinok.sk V súčasnej dobe je možné ohrozené obyvateľstvo varovať aj telefonicky cez jednotlivých operátorov, alebo vyslaním zamestnancov
mestského úradu.
Mesto Pezinok má spracovaný plán vyrozumenia osôb plniacich úlohy civilnej ochrany a krízového riadenia v poradí členovia krízového štábu, štábu
CO, odborných jednotiek CO, Evakuačná komisia, právnické osoby a podnikatelia pôsobiaci na území mesta.
2. Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb.
a) Riadiace orgány a výkonné zložky
Základný riadiaci prvok pre núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnej udalosti po vyhlásení
mimoriadnej situácie na teritóriu v podmienkach mesta je mestský úrad. K tomu má spracovanú potrebnú dokumentáciu pre núdzové ubytovanie a núdzové
zásobovanie, ktorá je súčasťou dokumentácie krízového riadenia a dokumentácie civilnej ochrany.
K zabezpečeniu núdzového ubytovania a núdzového zásobovania je vyčlenená komisia určená primátorom mesta Pezinok, ktorá je v spolupráci s
mestským úradom oprávnená a povinná vydať vstupné podklady a údaje pre právnické osoby a výkonné zložky núdzového ubytovania a núdzového
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zásobovania obyvateľstva na teritóriu a koordinovať činnosť jednotlivých spracovávateľov opatrení núdzového ubytovania a núdzového zásobovania
obyvateľstva.
Primátor mesta, pre núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie obyvateľstva, ako svoj odborný koordinačný a riadiaci orgán využíva komisiu pre
núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie a členov mestského zastupiteľstva.
Komisia primátora mesta pri zabezpečovaní núdzového ubytovania a núdzového zásobovania obyvateľstva je povinná poskytovať odbornú - metodickú
pomoc určeným právnickým osobám a koordinovať opatrenia k spracovaniu a upresňovaniu dokumentácie.
V prípade, že vzniknutá mimoriadna situácia na teritóriu mesta bude súčasťou mimoriadnej situácie na teritóriu obvodu, komisia primátora mesta pre
núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie obyvateľstva je podriadená obvodnej komisii pre núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie.
Pre činnosť, pôsobnosť a rozsah úloh miestnej komisie pre núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie obyvateľstva má spracovaný štatút komisie,
ktorý schvaľuje primátor mesta.Pezinok
b) Výkonné zložky
Pre vecné plnenie a plánovanie núdzového ubytovania a núdzového zásobovania v oblasti stravovania a ubytovania určiť :
a) komisiu u primátora mesta pre núdzového ubytovania a núdzové zásobovanie obyvateľstva,
b) právnické osoby, fyzické osoby, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú zariadenia určené na stravovanie, ubytovanie alebo ktoré umožňujú dočasný pobyt, sú
povinné na vyzvanie mesta podieľať sa na vypracovaní plánu ubytovania a stravovania evakuovaných osôb alebo bezprístrešných osôb
c) jednotky CO obyvateľstva mesta ustanovené na základe rozhodnutia primátora mesta Svätý Jur o povinnosti organizovania jednotiek CO v súlade s
vyhláškou MV SR č.523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany.
d) zamestnancov určených fyzických osôb, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú zariadenia určené na stravovanie, ubytovanie alebo ktoré umožňujú dočasný
pobyt.
e) zamestnanci mestského úradu a podľa potreby ostatné obyvateľstvo mesta.
f) núdzové zásobovanie v poskytovaní ďalších základných potrieb (napr. ošatením, obuvou a pod) bude riešené v spolupráci s obvodnou komisiou pre
núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie obyvateľstva prednostu ObÚ v Pezinku .
g) na účel zabezpečenia prežitia má mesto vopred zmluvne upravené možnosti ubytovania a zabezpečenia poskytovania teplej stravy ( § 663 Občianskeho
zákonníka,
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Zloženie komisie pre núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie obyvateľstva. Komisiu primátora mesta, tvoria určení zamestnanci mestského
úradu, členovia mestského zastupiteľstva a občania mesta podľa potrieb. Uvedenú komisiu určí primátor mesta Pezinok. Komisia je totožná so zložením
krízového štábu Mesta Pezinok.

Prehľad zloženia, vyrozumenia, zvolania a spojenia členov evakuačnej komisie v roku 2016
Zoznam členov :

P.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Funkcia
Predseda
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen

Titul, meno a priezvisko
Mgr. Oliver Solga
Mgr. Miroslav Bila
PhDr. Milada Hegyiová
Mgr. Milan Hýll
Alžbeta Strapáková
PaedDr. Marcela Vargová

Spojenie
pracovisko

bydlisko

mobil

033/6901100
033/6901181
033/6901130
033/6901134
033/6901134
033/6901135

0336411170

0905544164

0907813720

Miestom činnosti EVAKUAČNEJ KOMISIE je ZASADAČKA č. 12. na 1. poschodí. MsÚ Pezinok Radničné námestie číslo 7.
telefón 033/6901199
Obvodná evakuačná komisia Pezinok 033/6411172
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3. Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení.
Evakuácia je považovaná za hlavné opatrenie pri záchrane obyvateľstva v prípade
vzniku mimoriadnej udalosti alebo krízovej situácie. Mesto má spracovaný „Plán evakuácie“,
ktorý je súčasťou plánu ochrany. Súčasťou dokumentácie je aj odborné, zdravotnícke
a dopravné zabezpečenie evakuácie. Pre prípadnú evakuáciu z územia mesta má Svätý Jur
zriadenú evakuačnú komisiu, ktorá má spracovanú dokumentáciu v rozsahu vyhlášky MV SR
č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie v znení neskorších predpisov, § 7.
Pre zabezpečenie evakuácie má mesto vytvorené jedno evakuačné stredisko.
 Evakuačné stredisko bude zriadené v budove MsÚ Radničné námestie č. 7
a bude zabezpečovať evakuáciu ohrozeného obyvateľstva.
 Okrem toho má mesto pre zabezpečenie priebehu evakuácie vytvorenú
poriadkovú jednotku v počte 3. členov, jednotku zdravotníckej pomoci v počte
3. členov a jednotku na obsluhu evakuačného zberného miesta v počte 7.
členov.
4.

Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch
vodných tokov (opatrenia na uvoľňovanie prietokových profilov pod mostmi,
priepustmi a lávkami, uvoľňovanie ľadových zátarás, zápch vytvorených z vodou
priplavených predmetov).

V prípade prívalových dažďov sa môžu korytá potokov upchať nánosmi dreva a iných
naplavených predmetov, preto je nutné pri takýchto prívalových dažďoch pravidelne
kontrolovať a podľa potreby čistiť ústie korytá potokov v spomínanom mieste

V. Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác
1. Zoznam dopravných prostriedkov, strojov a zariadení na výkon povodňových
záchranných prác. Dopravné prostriedky, stroje a zariadenia, ktoré sú určené na výkon
povodňových záchranných prác sa v predvídateľnom rozsahu zabezpečujú vopred
dohodou. Tabuľka Príloha č. 6. Vlastníci pracovných strojov
2. Zoznam členov obecného hasičského zboru (adresy a telefónne spojenie).
V meste Pezinok sídli Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Pezinok:
.
3. Materiálno-technické vybavenie obecného hasičského zboru na výkon
povodňových záchranných prác.
Mesto Pezinok nemá žiadne vybavenie.
4. Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, žúmp a obytných priestorov.
Mesto Pezinok nemá k dispozícii žiadne dezinfekčné látky na dezinfekciu studní,
žúmp a obytných priestorov. V prípade potreby dezinfekcie bude nadviazaná spolupráca s
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

5. Zoznam členov pracovných čiat obce a pracovných čiat vyčlenených právnickými
osobami na výkon povodňových záchranných prác.
Mesto Pezinok nemá pracovné čaty. Pracovné čaty budú vytvorené z práceschopných
obyvateľov a právnických osôb podľa aktuálnej situácie.

VI. Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických
a fyzických osôb – podnikateľov na území mesta - vzor
Názov
subjektu

Adresa

Zodpovedná
osoba

Číslo
telefónu

E-mail

Zoznam osôb
zodpovedných
za vykonávanie
opatrení na
ochranu pred
povodňami

Číslo
telefónu

VII. Pomocná dokumentácia
Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečovaním a riadením ochrany pred
povodňami
Zákon NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
Vyhláška MŽP SR č. 251/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní
výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových
škôd
Vyhláška MŽP SR č. 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 MŽP SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu
povodňových plánov a postup ich schvaľovania
Vyhláška MŽP SR č. 313/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predbežnom
hodnotení povodňového rizika a o jeho prehodnocovaní a aktualizovaní
2. Vzory príkazov a dokumentov, ktoré budú potrebné pri riadení a zabezpečovaní
ochrany pred povodňami
Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity – príloha č. 1
Príkaz na vyžiadanie osobnej pomoci – príloha č. 2
Príkaz na poskytnutie vecného plnenia – príloha č. 3
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Priebežná správa o povodňovej situácii v obci – príloha č. 4.
Súhrnná správa o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach v obci +
tabuľky k výdavkom a škodám – príloha č. 5

VIII. Prílohy
Obsahom prílohy povodňového plánu záchranných prác obce sú tabuľky, konkrétne
prehľady, schémy, zoznamy, databázy, ktoré sú potrebné na doplnenie textovej časti
a grafickej časti povodňového plánu záchranných prác napr.:
zápisy z protipovodňových prehliadok - dopĺňa ObÚ ŽP Pezinok
prehľady nezamestnaných osôb využiteľných na pomocné práce pri odstraňovaní následkov
povodní – dokumentácia UPSVaR
prehľad poslancov – dokumentácia KŠ

B. Grafická časť
Grafická časť predpokladaných povodňových záchranných prác v obci sa vypracováva na
mapách v mierkach 1:1440, 1:2880, alebo podľa konkrétnych podmienok a možností alebo
v digitálnej forme v geografickom informačnom systéme.
Grafická časť obsahuje najmä nasledujúce údaje:
predpokladaný rozsah zaplavenia územia zobrazený podľa súradníc záplavových čiar
prevzatých z príslušnej mapy povodňového ohrozenia – / musí byť dodaný správcom
vodných tokov v zmysle zákona.
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
lokality, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky
poloha vodomerných a vodočetných staníc na vodných tokoch
vyznačenie kritických miest križovania vodných tokov s prístupovými komunikáciami do
obcí, k priemyselným a poľnohospodárskym areálom v katastrálnom území obce.

V Pezinku december 2017
Vypracoval: PaedDr. Marcela Vargová
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