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Povodňový plán 
záchranných prác 
mesta Fiľakovo 

 
v súlade s § 10 a 26 zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a v súlade 

s ustanoveniami § 2 vyhlášky 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 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

Tento organizačný dokument ustanovuje 
a) opatrenia na ochranu 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, 
c) povinnosti a práva obce, 
d) povinnosti a práva právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a fyzických osôb (ďalej len "osoba") pri 
ochrane pred povodňami, 
e) zodpovednosť za porušenie povinností uložených zákonom NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami. 
 
 
 

§ 2 
 
(1) Povodňou je dočasné zaplavenie územia, ktoré zvyčajne nie je zaliate vodou. Povodeň vzniká, keď 
a) sa prechodne výrazne zvýši hladina vodného toku a bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo 
sa voda z koryta vodného toku už vylieva, 
b) je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok alebo topenia snehu do recipientu a dochádza k zaplaveniu 
územia vnútornými vodami, 
c) hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku vylieva v dôsledku chodu ľadov, 
vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy alebo vytvorenia iných prekážok v koryte vodného toku, na mostoch, 
priepustoch alebo na zaplavovanom území, 
d) sa zaplavuje územie následkom intenzívnych zrážok alebo hromadenia sa vody z topiaceho sa snehu. 
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(2) Nebezpečenstvo povodne je situácia charakterizovaná 
a) možnosťou výskytu extrémnych zrážok, náhleho topenia snehu alebo rýchleho stúpania hladín vo vodných tokoch, 
b) dlhotrvajúcimi výdatnými atmosférickými zrážkami a následným zvýšeným odtokom vody, 
c) zvýšeným odtokom vody z topiaceho sa snehu, 
d) rýchlym stúpaním hladiny vody alebo prietoku vo vodnom toku, pri ktorom sa očakáva dosiahnutie stupňov 
povodňovej aktivity, 
e) vznikaním prekážky, ktorá obmedzuje plynulé prúdenie vody v koryte vodného toku, na moste, priepuste alebo na 
povodňou zaplavovanom území, 
f) nebezpečným chodom ľadov s potenciálnou možnosťou vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy. 
 
(3) Povodňová situácia je stav, keď hrozí nebezpečenstvo povodne alebo povodeň už vznikla. 
 
(4) Povodňové riziko je kombinácia pravdepodobnosti výskytu povodne a jej potenciálnych nepriaznivých dôsledkov 
na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a na hospodársku činnosť. 
 
(5) Povodňou ohrozeným územím je spravidla 
a) územie pri vodnom toku na úseku, v ktorom sa očakáva alebo už nastalo výrazné zvýšenie vodnej hladiny, 
b) územie, na ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok alebo z topenia snehu do recipientu, 
c) územie, ktoré je zaplavované z dôvodu extrémnej zrážkovej činnosti alebo zvýšeného odtoku vody z topiaceho sa 
snehu. 
 
(6) Povodňová škoda je škoda, ktorú spôsobila povodeň 
a) obci a osobe 
1. na majetku v ich vlastníctve, správe alebo užívaní počas III. stupňa povodňovej aktivity, 
2. na stavbe na chránenom území počas II. stupňa povodňovej aktivity, ak škodu zapríčinilo zaplavenie chráneného 
územia v dôsledku vystúpenia hladiny podzemnej vody nad povrch terénu spôsobené dlhotrvajúcim vysokým vodným 
stavom vo vodnom toku. 
 
(7) Povodňová škoda na stavbe sa na účely tohto organizačného dokumentu uznáva, len ak má stavba v čase výskytu 
povodne právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie alebo bola ohlásená stavebnému úradu podľa 
stavebných predpisov. 
 

§ 3 
 
(1) Ochrana pred povodňami sú činnosti, ktoré sú zamerané na zníženie povodňového rizika na povodňami 
ohrozovanom území, na predchádzanie záplavám spôsobovanými povodňami a na zmierňovanie nepriaznivých 
následkov povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a na hospodársku činnosť. 
 
(2) Ochranu pred povodňami vykonávajú 
a) orgány ochrany pred povodňami (ministerstvo, krajské a obvodné úrady životného prostredia), 
b) ostatné orgány štátnej správy, 
c) orgány územnej samosprávy, 
d) povodňové komisie, 
e) správca vodohospodársky významných vodných tokov a správcovia drobných vodných tokov, 
f) vlastníci, správcovia a užívatelia pozemkov, stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré sú umiestnené na vodnom toku 
alebo v inundačnom území, 
g) iné osoby. 
 
(3) Ochranu pred povodňami riadi a zabezpečuje aj obec. 
 
(4) Každý je povinný vykonať opatrenia umožňujúce plynulý a neškodný odtok vody na pozemkoch, stavbách, 
objektoch a zariadeniach, ktoré má vo vlastníctve, v správe alebo v užívaní. 
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(5) Každý, kto zistí nebezpečenstvo povodne alebo povodeň, je povinný to ihneď ohlásiť orgánu ochrany pred 
povodňami, povodňou ohrozenej obci, správcovi vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcovi 
drobného vodného toku.  
 
(6) Ak nemožno nebezpečenstvo povodne alebo povodeň ohlásiť subjektom, ktoré sú uvedené v odseku 5, 
nebezpečenstvo povodne alebo povodeň sa ohlasuje na linky tiesňového volania integrovaného záchranného systému, 
Hasičského a záchranného zboru alebo Policajného zboru. 
 
(7) Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému, operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru 
alebo Policajný zbor sú povinné informáciu o povodňovej situácii bezodkladne oznámiť orgánu ochrany pred 
povodňami, povodňou ohrozenej obci, správcovi vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcovi 
drobného vodného toku. 
 

§ 4 

Opatrenia 
 
(1) Opatrenia na ochranu pred povodňami sa vykonávajú preventívne, v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne 
a po povodni. 
 
(2) Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami sú: 
a) opatrenia, ktoré chránia územie pred zaplavením vodou z vodného toku, ako je úprava vodných tokov, výstavba, 
údržba, oprava a rekonštrukcia ochranných hrádzí alebo protipovodňových línií pozdĺž vodných tokov, 
b) opatrenia, ktoré zabezpečujú prietokovú kapacitu koryta vodného toku, ako je odstraňovanie nánosov z koryta 
vodného toku a porastov na brehu vodného toku; breh je postranné obmedzenie koryta vodného toku od jeho dna po 
brehovú čiaru, 
c) vypracúvanie a aktualizácie povodňových plánov, 
d) vykonávanie predpovednej povodňovej služby, 
e) vykonávanie povodňových prehliadok, 
f) iné preventívne opatrenia na zníženie povodňového rizika. 
 
(3) Opatrenia v čase povodňovej situácie sú: 
a) plnenie úloh predpovednej povodňovej služby, 
b) vykonávanie hlásnej povodňovej služby a varovanie obyvateľstva, 
c) zriaďovanie a vykonávanie hliadkovej služby, 
d) vykonávanie povodňových záchranných prác, 
e) plnenie úloh a opatrení počas mimoriadnej situácie na povodňou ohrozenom alebo zasiahnutom území, 
f) vypracúvanie priebežných správ o povodňovej situácii, 
g) zabezpečovanie evidenčných prác a dokumentačných prác, ktorými sa zaznamenáva priebeh povodne, 
h) iné opatrenia na zníženie nepriaznivých dôsledkov povodne na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne 
dedičstvo a hospodársku činnosť. 
 
 
(4) Opatrenia po povodni sú: 
a) obnovenie základných podmienok pre život ľudí, pre hospodársku činnosť na povodňou zaplavenom území a 
opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa osobitného predpisu (§12, zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejné ho zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov), 
b) zabezpečovanie dokumentačných prác, ktorými sa zaznamenávajú následky povodne, 
c) zistenie, vyhodnotenie, verifikácia a odstránenie povodňových škôd, 
d) analyzovanie príčin a priebehu povodne, 
e) vypracovanie súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach, 
f) rozbor účinnosti preventívnych opatrení a opatrení, ktoré sa vykonávajú v čase povodňovej situácie, a návrhy na 
zvýšenie ich efektívnosti v budúcnosti, 
g) iné opatrenia na odstránenie nepriaznivých dôsledkov povodne a na poučenie z jej priebehu. 
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§ 5 

Povodňová prehliadka 
 
(1) Povodňovou prehliadkou sa zisťujú nedostatky na vodných tokoch, stavbách, objektoch a zariadeniach, ktoré sú 
umiestnené na vodných tokoch, v inundačných územiach alebo v územiach ohraničených záplavovou čiarou povodne 
so strednou pravdepodobnosťou výskytu, ktoré by mohli spôsobiť alebo zvýšiť povodňové riziko. 
 
(2) Povodňovú prehliadku vykonáva krajský úrad životného prostredia alebo obvodný úrad životného prostredia v 
súčinnosti so správcom vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcom drobného vodného toku, obcou 
a vlastníkmi, správcami a užívateľmi stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré sú umiestnené na vodnom toku, križujú 
vodný tok alebo sú v inundačnom území. 
 

§ 6 
Predpovedná povodňová služba 

 
(1) Predpovedná povodňová služba poskytuje informácie o meteorologickej situácii a o hydrologickej situácii, 
nebezpečenstve povodne, vzniku povodne a o ďalšom možnom vývoji meteorologických podmienok a 
hydrologických podmienok, ktoré ovplyvňujú priebeh povodne. Predpovednú povodňovú službu vykonáva ústav. 
 
(2) Ústav je povinný bezodkladne informovať o vzniku povodňovej situácie orgány ochrany pred povodňami, správcu 
vodohospodársky významných vodných tokov, zložky Hasičského a záchranného zboru a obvodný úrad. 
 

§ 7 
Hlásna povodňová služba a varovanie obyvateľstva 

 
(1) Hlásna povodňová služba prijíma a poskytuje informácie súvisiace s možným vznikom povodňovej situácie alebo 
so vznikom mimoriadnej udalosti, na základe ktorých sa s využitím informačného systému civilnej ochrany ( § 3 ods. 
12 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p. ) zabezpečí včasné varovanie obyvateľstva, vyrozumenie 
orgánov ochrany pred povodňami, orgánov štátnej správy, zložiek Hasičského a záchranného zboru a obcí na 
povodňou ohrozenom území. 
 
(2) Hlásnu povodňovú službu zabezpečuje: 
a) ministerstvo vnútra, obvodné úrady v sídlach krajov, obvodné úrady a obce, 
b) ministerstvo prostredníctvom ústavu a správcu vodohospodársky významných vodných tokov, 
c) krajské úrady životného prostredia a obvodné úrady životného prostredia, 
d) predpovedná povodňová služba. 
 
(3) Varovanie obyvateľstva na povodňou ohrozenom území vykonáva varovacie a vyrozumievacie centrum civilnej 
ochrany alebo obec podľa osobitného predpisu (§ 3a a § 15 ods. 1 písm. f) zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva v z. n. p. ). 
 

§ 8 
Hliadková služba 

 
(1) Hliadková služba sleduje vývoj povodňovej situácie a zisťuje údaje potrebné na výkon hlásnej povodňovej služby, 
varovania obyvateľstva a na riadenie a koordináciu vykonávania povodňových záchranných prác. 
 
(2) Obec zriaďuje a vykonáva hliadkovú službu od vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity. 
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§ 9 

Povodňové záchranné práce 
 
(1) Povodňové záchranné práce sa vykonávajú na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a 
životného prostredia v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni na povodňou ohrozených územiach 
a na povodňou zaplavených územiach. 
 
(2) Povodňové záchranné práce riadi obec, obvodný úrad alebo obvodný úrad v sídle kraja podľa 
osobitného predpisu (§ 13 ods. 1 písm. g), § 14 ods. 1 písm. h) a § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva v z. n. p. ). Vykonávanie zásahov povodňových záchranných prác riadi okresné riaditeľstvo Hasičského a 
záchranného zboru alebo krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru do času, kým riadenie neprevezme 
obec. 
 
(3) Povodňovými záchrannými prácami okrem povodňových záchranných prác podľa odseku 1 sú: 
a) hlásna povodňová služba, 
b) ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu úrody ohrozenej povodňou, 
c) odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia povodňou, 
d) provizórne dopravné sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou odrezaná, vrátane výstavby provizórnych 
mostných objektov alebo lávok, 
e) ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a telekomunikačných sietí pred 
poškodením povodňou, 
f) evakuácia, 
g) dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov a odvoz a zneškodňovanie uhynutých zvierat a iných odpadov, 
h) zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami, 
i) odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev a z komunikácií, 
j) zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia, 
k) iné práce na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia vykonané na príkaz 
obce, orgánu ochrany pred povodňami počas III. stupňa povodňovej aktivity alebo na príkaz obvodného úradu, 
obvodného úradu v sídle kraja alebo obce podľa osobitného predpisu (§ 13 ods. 1 písm. g) a § 14 ods. 1 písm. h) zákona č. 
42/1194Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n.p.) počas mimoriadnej situácie. 
 
(4) Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity a sú ukončené do 
času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity. 
 

§ 10 

Riadenie a zabezpečovanie ochrany pred povodňami 
 
(1) Orgánmi ochrany pred povodňami sú: 
a) ministerstvo, 
b) krajské úrady životného prostredia, 
c) obvodné úrady životného prostredia. 
(2) Ochranu pred povodňami riadia a zabezpečujú aj obce. 
(3) Vláda, orgány ochrany pred povodňami a obce zriaďujú povodňové komisie ako svoj poradný a výkonný orgán.  
 
Povodňové komisie sú: 
a) ústredná povodňová komisia, 
b) krajská povodňová komisia, 
c) obvodná povodňová komisia, 
d) povodňové komisie obcí. 
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§ 11 

Úlohy obce pri ochrane pred povodňami 
 
(1) Obec riadi a zabezpečuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami na území obce. 
 
(2) Obec spolupracuje vo veciach ochrany pred povodňami s obvodným úradom životného prostredia, s obvodným 
úradom, s okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru, so správcom vodohospodársky významných 
vodných tokov a so správcami drobných vodných tokov v katastrálnom území obce. 
 
(3) 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. 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,  
6. vypracúva povodňový plán záchranných prác obce, ktorého súčasťou sú povodňové plány záchranných prác 
právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov podľa piateho bodu, 
7. zriaďuje na plnenie úloh na úseku ochrany pred povodňami povodňovú komisiu obce a vypracúva jej štatút, ak 
plnenie úloh obce na úseku ochrany pred povodňami počas povodňovej situácie nezabezpečuje krízový štáb; obec o 
rozhodnutí zriadiť povodňovú komisiu obce informuje obvodný úrad životného prostredia, 
8. zabezpečuje v rámci možností pracovné sily a vecné prostriedky na ochranu pred povodňami, vyhotovuje súpis 
vecných prostriedkov, zabezpečuje ich riadne uskladnenie a udržiavanie, 
9. 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, 
10. 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 obvodný úrad životného prostredia, obvodný 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, 
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5. vyžaduje od fyzických osôb osobnú pomoc na plnenie úloh pri ochrane pred povodňami, pokiaľ nejde o fyzické 
osoby oslobodené od osobných úkonov (§ 24 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane  
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 obvodnému úradu a obvodnému úradu životného prostredia, 
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 
obvodnému úradu životného prostredia. 
 
(4) 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, 
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, 
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 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. 
 
(5) Obec okrem úloh podľa odsekov 3 a 4 
a) vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu, ak hrozí bezprostredné ohrozenie životov, zdravia, majetku, kultúrneho 
dedičstva alebo životného prostredia povodňou a ihneď o tom informuje obvodný úrad alebo koordinačné stredisko 
integrovaného záchranného systému, alebo okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, obvodný úrad 
životného prostredia, správcu vodohospodársky významných vodných tokov a ústav,  
b) zabezpečuje v rámci svojich možností vybavenie obecného hasičského zboru potrebnými prostriedkami a 
výstrojom na výkon povodňových záchranných prác podľa osobitného predpisu ( § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 314/2001 
Z.z. o ochrane pre požiarmi), 
c) poskytuje obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej povodňou podľa 
osobitného predpisu ( § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení), 
d) určuje rozsah inundačného územia a dokumentáciu určeného inundačného územia odovzdáva 
orgánom územného plánovania. 
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II.  Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu 
pred povodňami 

 
§ 12 

 
1. Mestská povodňová komisia 

 
Stanovište mestskej povodňovej komisie je  v budove Mestského úradu Fiľakovo, Radničná 25, Fiľakovo. 
Číslo telefónu 047/4301001 a to po dobu vyhlásenia II. a III. stupňa povodňovej aktivity. Zvolanie členov 
povodňovej komisie bude vykonané telefonicky na pracovisku alebo na byte členov.  
V prípade potreby bude zvolanie vykonané služobným motorovým vozidlom. 

 
 

  Funkcia Titul, meno, Funkcia pracovisko             Telefón 

  priezvisko adresa -  byt pracovisko byt 

Predseda Jaromír Primátor mesta Fiľakovo 

  KALIČIAK, JUDr. Jánošíkova 1620/10D, Fiľakovo 

0474381001 0917815100 

Podpredseda Robert Zástupca prim. mesta Fiľakovo 

  BELKO, Ing Záhradnícka 5, 986 01 Fiľakovo 

0474381001 0917815099 

 Mgr.Ľudmila Prednostka MsÚ Fiľakovo 

Č Svoreňová Biskupická 57, 986 01 Fiľakovo 

0474381001 0908929479 

L Ing. Vincent Riaditeľ VPS Fiľakovo 

E Erdős Družstevná 31, 986 01 Fiľakovo 

0474381003 0908969961 

N Bc.Pavel Náčelník Mestskej polície  

O Baláž Nógrádiho 2 ,98601 Biskupice  

0474382290 0905614577 

V Ing.Jozef Konateľ Filbyt s.r.o.Fiľakovo 

I Illés Kukučínova 34, 986 01 Fiľakovo 

0474381863 0908929480 

A Radovan Veliteľ hasičskej stanice Fiľakovo 

 Vančo 
Ľudmily Podjavorinskej 75, 98401 
Lučenec 

0474381350 0907711350 
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§ 13 

2.  Zoznam členov Krízového štábu mesta 
 

  Funkcia Titul, meno, Funkcia pracovisko             Telefón 

  priezvisko adresa -  byt pracovisko byt 

Predseda JUDr. Jaromír Primátor mesta Fiľakovo 

  Kaličiak,  Jánošíkova 1620/10D,  Fiľakovo 

0474381001 0917815100 

Podpredseda Ing. Robert  Zástupca primátora mesta Fiľakovo 

  Belko Záhradnícka 5, 986 01 Fiľakovo 

0474381001 0917815099 

Č Mgr. Ľudmila Prednostka MsÚ Fiľakovo 

  Svoreňová Biskupická 57, 986 01 Fiľakovo 

0474381001 0908929479 

L Ing. Vincent Riaditeľ VPS Fiľakovo 

  Erdős Družstevná 31, 986 01 Fiľakovo 

0474381003 0908969961 

E Bc. Pavel Náčelník Mestskej polície  

  Baláž Nógrádiho 2 ,98601 Biskupice  

0474382290 0905614577 

N Ing. Jozef Konateľ Filbyt s.r.o.Fiľakovo 

  Illés Kukučínova 34, 986 01 Fiľakovo 

0474381863 0908929480 

O Radovan Veliteľ hasičskej stanice Fiľakovo 

  Vančo 
Ľudmily Podjavorinskej 75, 98401 
Lučenec 

0474381350 0907711350 

V Peter  Majster dopravy VPS Fiľakovo 

  Kovács  Nám.Slobody, 98601 Fiľakovo 

0474381003   0915806686 

I Ladislav   Majster, VPS Fiľakovo  

  Telek  Fiľakovské Kováče 

0474381003   0908929547 

A     
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§ 14 
 
3. Obvodný úrad životného prostredia Obvodný úrad životného prostredia Lučenec 
                                         Nám. Republiky 26 
                                           984 01  Lučenec 
                                         Telefón: 047/4812802, 047/4333723 
                                           Fax: 047/4812828 
                                        E-mail: tatar@lc.ouzp.sk  
 
 
 

§ 15 
 

4.  Obvodná povodňová komisia v Lučenci 
 
Por. 
číslo 

 

 
Meno 
a priezvisko 

 
Funkcia na 
pracovisku 

 
Povodňová  

funkcia 

 
Adresa  

bydliska 

 
Číslo tel. na 
pracovisko. 

 

Číslo telefónu 
domov 

resp.  mobil 
 

E- mailová adresa 

 
1. 
 

 
Ing. arch. 
Ladislav 
Tatár     

 
prednosta,  Obvodný 
úrad životného 
prostredia v Lučenci 

 
 Predseda 
OPK 

 
Lučenec,  
Alexyho 23, 

 
 4812802 
mob.0917881410 

  
4332193 
Mob.0905655430 

 
tatar@lc.ouzp.sk 
 

 
2. 

 
RNDr.Peter 
Gottreich 

 
prednosta, Obvodný 
úrad v Lučenci 

 
Podpredseda 
OPK       

 
Lučenec, 
Wagnera 7 

 
  4333700    
mob.0911192441 

 
   
mob. 

 
prednosta@lc.vs..sk 
 

 
3. 
 

mjr.Ing.Peter 
Petráš  

poverený riadením  
Hasičského a zách. 
zboru Lučenec 

Vedúci 
techn.štábu 

Veľký Krtíš, 
B.Nemcovej 39  

4333805 
mob.0905230341 0908608509 peter.petras@hazz.minv.sk  

 
4. 
 

 
Ing. 
Slavomíra 

 
pracovník, Obvodný 
úrad životného 

 
Tajomník 
OPK  

 
Lučenec, 
Štefánika 16 

 
  481 2809  

 
  4333216  
 

 
filkova@lc.ouzp.sk 
 

 
5. 
 

 
Ing. Karel 
Ticháček  

  
vedúci odboru 
krízového riadenia, 

 
 člen 

 
Lučenec, 
Adyho 2 

 
  4333750 
mob.0910904717 

 
  4327422 
Mob.0918366326 

 
karel.tichacek@lc.vs.sk 
 

 
6. 
 

 
Ing.Peter  
Süle 

 
riaditeľ, Obvodný 
úrad pre cestnú 

 
 člen 

 
Hviezdoslavova 
50 

 
  4330335 
mob.0908978867 

 
   
0905650194 

peter.sule@bb.kud.gov.sk  
  
 

 
7. 
 

 
Ing. Jozef 
Žilík 

 
Pov. Riadením 
správy, SVP š.p. OZ 

 
 člen 

 
Poltár, 
Fučíkova 16 

  
 4326295 
mob.0911105312 

 
Mob.0905431542 

 
jozef.zilik@svp.sk 

 
8. 
 

 
mjr.Ing.Igor 
Slovák 

 
Riaditeľ, Okresné 
riaditeľstvo PZ v 

 
 člen  

 
Lučenec,   

 
mob. 
0961653100 

    
mob.0917747345 igor.slovak@minv.sk 

 
9. 
 

 
Ing. Elena  
Uličná 

 
vedúca odboru 
živnostenského 

 
 člen 

 
Lučenec, J. 
Jiskru  14 

 
  4333748 
mob. 

 
    4333845 
 

 
elena.ulicna@lc.vs..sk 
 

 
10. 

 

 
Ing. Marek 
Hronček 

    
riaditeľ, Obvodný 
pozemkový úrad v 

 
 člen 

  
Lučenec, 
Rúbanisko II 

 
  4316811 
mob. 911800563 

    
mob.0915830054 

 
marek.hroncek.plc@3s.land.gov.sk 
 

 
11. 

 
Ing. Pavel 
Jucha 

 
prednosta, Obvodný 
lesný úrad v Lučenci 

 
člen 

 
Lučenec, 
J.Kráľa 14 

 
4316863 
mob.0902920567 

 
mob.0902920567 
  

 
pavel.jucha.llc@3s.land.gov.sk  
 

 
12. 

 

 
MUDr. 
Jarmila  

 
regionálny hygienik, 
Regionálny Úrad 

 
 člen 

Dukelských 
hrdinov, 8 
Lučenec 

 
  43 22567 

 
    4333502 
mob.0905536551 

lc.lehotayova@uvzsr.sk 

 
13. 

 

 
Ing. Solkový 
Ladislav 

 
riaditeľ,  
Stredoslovenská 

 
 člen 

 
Lučenec, 
Alexyho 33 

 
 048/ 432 7583 

 
   mob. 
0905810122 

lsolkovy@stvps.sk 

 
14. 

 

 
Ing. Pavel 
Sakaloš 

 
vedúci oblastného 
centra,  SSE a.s. 

 
 člen 

 
Poltár, 
Železničná 42 

 
  5766702 
  5766751 

 
     4223221 
mobil 

sakalos@sse.sk 
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15. 

 

 
MVDr. 
Elena 
Kováčiková 

   
riaditeľ, Regionálna 
veterinárna 
a potravinová správa 
v Lučenci 

 
 člen 

    
Lovinobaňa, 
Uderiná 94 

 
  43 22431 
fax:4323526 

     
 
mob.0905828254 
4396021 

 
e.kovacikova@centrum.sk 
 

 
16. 

 
Ing.Pavol 
Kráľ  

Riaditeľ OZ Kriváň, 
Lesy SR, š.p. 
 

 
člen 

 
Veľký Krtíš, 
Škultétyho 99 

 
045/5243200 
 

 
mob.0918335500 pavol.kral@lesy.sk 

 

 
17. 

 
Ing. Ivan 
Pohorelec 

 
Zástupca SPP, a.s.  
Bratislava 

 
člen 

 
Lučenec 
Pavlova 13 

 
6265148  

 
mob.0905255285  

 
18. 

 
Ing. Peter 
Homola 

Riaditeľ BBRSC, a.s. 
Závod 12 Lučenec  
 

 
člen 

Kalinovo 
Nová 572/40  

4323329 
Fax: 4321108 

 
mob.0918543 
729 

peter.homola@rsclc.sk 

 
19. 

 
Ing. Haveta 
Peter 

 
vedúci strediska 
Hydromeliorácie š.p. 

 
člen 

 
Zlaté Moravce 
Stavianska 5/B 

 
036/6312853 
Fax: 

 
mob.0903997983 levice@hmsp.sk 

 
20. 

 
Ing.Bahno 
Vladimír 

 
Slovak Telecom, a.s. 
Špecialista 

 
člen 

Žiar nad 
Hronom 
Nám.Matice 

048/4132424  
mob.0903545747 vladimir.bahno@st.sk 

 
21. 

 
pplk.Ing. 
Ľubomír 
Chrenko 

 
VÚ 3030 Zvolen 

 
člen 

Zvolen 
Ľ. Štúra 
5150/52 

 
mob.0960463577 
mob.0903824142 

 
mob.0904456501 
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§ 16 
 

5.  Technický štáb obvodnej povodňovej komisie v Lučenci 
 

Meno 
 priezvisko 

titul 

Funkcia 
v technickom 

štábe 

Pracovisko Číslo  
telefónu  na 
pracovisku 
predvoľba 

047 

Číslo 
mobilu 

Číslo 
telefónu 
domov 

predvoľba 
047 

Fax E-mail Adresa 
bydliska 

mjr.Ing.Peter 
Petráš 

vedúci TŠ OR HaZZ 
Lučenec, poverený 
riadením , 
Hasičského 
a záchranného 
zboru 
 v Lučenci 

4333805  
0905 

 230 336 
0905230341 

 
0908608509 

 peter.petras@hazz.minv.sk  Veľký Krtíš 
Boženy 
Nemcovej 39 

 
kpt.Bc. 
Dalibor Kohút 

 
zástupca ved. 
TŠ 

 
OR HaZZ 
Lučenec, vedúci 
technik  špecialista 
OR HaZZ Lučenec 

 
4333805, 
 

  
0948027767 

 
047/4222015 

 dalibor.kohut@hazz.minv.sk   
Poltár,ul.9.mája 
396 

 
 
 
mjr. Ing. Pavel 
Kukla 

 
 
 
člen  TŠ  

 
 
 
OR HaZZ 
Lučenec, vedúci 
odd. OPP ,OR 
HaZZ Lučenec 

 
 
 
4333805, 
 

 
 
 
0905230342 

 
 
 
045/5469028 

  
 
 
pavel.kukla@hazz.minv.sk  

 
Kriváň, 
Školská 362 

 
kpt. Marian 
Balaško 

 
člen TŠ 

 
OR HaZZ 
Lučenec, 
samostatný 
inšpektor ,OR 
HaZZ Lučenec 

 
4333805, 
 

  
047/4320471 

 marian.balasko@hazz.minv.sk   
Lučenec, 
Rúbanisko 
III/31 

 
Ing.  Karol 
Fazekaš 

 
člen TŠ 

 
OÚ v Lučenci, 
odbor krízového 
riadenia  

 
4333751 

  
0903510364 

 karol.fazekas@lc.vs.sk  
Prša 33 
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Ing.   Alojz  
Walter  

 
člen TŠ 

 
OÚŽP v Lučenci, 
úsek ŠS OPaK 

 
4812806 

  
4326358 

 walter@lc.ouzp.sk  
Lučenec, 
Jiráskova  3 

 
Ing Jarmila.     
Slivková 

 
člen TŠ 

 
OÚŽP v Lučenci, 
úsek ŠS OH 

 
4812815 

  
0908711549 

 slivkova@lc.ouzp.sk  
Lučenec, 
Záhradná 31 

 
Ing. Viliam 
Kovács 

 
člen TŠ 

 
OÚŽP v Lučenci, 
úsek ŠVS 

 
4812810 

  
0918943396 

 kovacs@lc.ouzp.sk  
Lučenec, 
Parková 2 

 
Dušan 
Strehovský 

 
člen TŠ 

 
OÚ pre CDaPK 
v Lučenci,  
pracovník 

 
4333756 

  
4324163 

 dusan.strehovsky@bb.kud.gov.sk  
Lučenec, 
Rúbanisko 
II/21 

 
Libor Žigo 

 
člen TŠ 

SVP š.p  OZ 
Banská Bystrica, 
závod Povodie 
horného Ipľa so 
sídlom v  Lučenci,  

 
4316526 
fax.:4333158 

 
0903 
740041 

 
0903 740041 

 libor.zigo@svp.sk   
 

 
Ing.   Július 
Doša  

 
člen TŠ 

 
StVS a.s. BB   OZ 
02 Lučenec,  

 
048/4327570 

 
0905 408 
502 

 
0905 408 
502 

 jdosa@stvps.sk  
Lučenec, 
Mierová  

 
Ing. Ivan Ecet 

 
člen TŠ 

Tuhárske nám. 12 
OR PZ SR,Lc   

 
0961653170 

 
0905919794 

 
0905919794 

 ivan.ecet@minv.sk  
Lučenec, 
Rúbanisko 
II/62 

 
 

§ 17 
 
 

6.  Obvodný úrad  v Lučenci  Nám. Republiky 26 
                                     984 01  Lučenec 
                                   Telefón: 047/4333700, 047/4333750 
    Fax: 047/4812828 
 E-mail: prednosta@lc.vs.sk  
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§ 18 

7.  Krízový štáb obvodného úradu v Lučenci 
 
 

Číslo telefónu 
P.č. 

Vyrozumievaná 
organizácia 

Meno, priezvisko 
vyrozumievanej osoby Funkcia pracovisk

o byt mobil mail 

1 Obvodný úrad Lučenec RNDr. Peter Gottreich predseda 4333700  0911192441 prednosta@lc.vs.sk  
 

2 Obvodný úrad Lučenec Ing. Karel Ticháček podpredseda 4333750 4327422 0910904717 karel.tichacek@lc.vs.sk  
 

3 OR HaZZ v Lučenci mjr. Ing. Peter Petráš člen 4333805  0905230341 riaditel.lc@hazz.minv.sk 
 

4 OR PZ SR v Lučenci  mjr. Ing. Igor Slovák člen 
096165314
9 

 0917747345 
 

igor.slovak@minv.sk  
 
 

5 
SVP š.p. OZ BB, závod povodie Horného 
Ipľa 

Ing. Jozef Žilík člen 
4326293  0911105312 lucenec@svp.sk  

 
 

6 Divízia distribúcie SPP v Lučenci Miroslav Moučka člen 4652204  0917842991 Miroslav.moucka@spp.sk  
 

7 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 
závod Lučenec 

Ing. Ladislav Solkový člen 
048/ 
4327570 

 0905810122 lsolkovy@stvps.sk  
 
 

8 Regionálna veterinárna a potravinová správa 
MVDr. Elena 
Kováčiková člen 

4322431 
4323526 

 0905828254 rvslco@svssr.sk  
 
 

9 
Regionálny hygienik  
Úrad verejného zdravotníctva Lučenec 

MUDr. Jarmila 
Lehotayová 

člen 
4322567 4333502 0905536551 lc.sekretariat@uvzsr.sk  

 
 

10 
Banskobystrická regionálna správa ciest v 
Lučenci 

Ing. Peter Homola člen 
4323329 4390141 0918543729 peter.homola@rsclc.sk  

 
 

11 
Oblastné centrum SSE a.s. Žilina,  
pracovisko Lučenec  

Otto Papp člen 
4666405 
4666422 

 0907823338 sse@sse.sk 
papp@sse.sk  
 

12 Obvodný úrad Lučenec  člen     

13 Slovak Telecom a.s., pracovisko Lučenec Ing. Pavel Petrus člen 4332211 4832933 0903559534  

14 ObÚ životného prostredia v Lučenci  Ing. Ladislav Tatár člen 4333723 4332193 0905655430 tatar@lc.ouzp.sk  
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15 
ObÚ cest. hosp. a pozem. komunik. v 
Lučenci 

Peter  Süle člen 
4333756  0908978867 peter.sule@bb.kuvd.gov.s

k   
 

16 VNsP n.o. Lučenec Roman Bruner člen 4311120 4325543 0904256222  
 

17 ÚPSVR Lučenec Mgr. Pavol Almáši člen 2440120  0907663582 pavol.almasi@upsvar.sk  
 

18 Obvodný úrad Lučenec  člen     
 

19 Obvodný úrad Lučenec Ing. Jana Purdeková člen 4333706  0911296910 jana.purdekova@lc.vs.sk 
 

20 Železničná polícia , odbor Lučenec npor.JUDr. Viktor Balák člen  4330933  0905414832  
 

21 Obvodný úrad Lučenec Mgr. Ľubomír Hric tajomník 4333751  0902423961 lubomir.hric@lc.vs.sk  
 

 
 
 

§ 19 
 
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru   
                                                                   Okresné riaditeľstvo HaZZ Lučenec 
                                                                   L.Novomeského č. 3 
                                                                   tel:  047/4333805 
                                                                   fax: 035/7741 015 
                                                                   mobil: 0905/230341, 0905230336 
                                                                   email: peter.petras@hazz.minv.sk 
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§ 20 

9. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému Banská Bystrica 
      

 
Funkcia Meno a 

priezvisko 
Telefón Mobil E-mail Adresa Fax 

vedúci KS 
IZS 

Ondrej 
Kolesár, Ing. 

048/4306 343 0903553116 Ondrej.Kolesar@bb.vs.sk  Obvodný úrad 
Banská Bystrica,            
Námestie Ľ. Štúra 1, 
Banská Bystrica   

048/4136 
243 

samostatný 
radca 

Zuzana 
Kanková, 
Mgr.   

048/4306 353 0907217985 Zuzana.Kankova@bb.vs.sk  Obvodný úrad 
Banská Bystrica,            
Námestie Ľ. Štúra 1, 
Banská Bystrica   

048/4136 
243 

odborný 
radca 

Juraj 
Tuhársky, 
Mgr. 

048/4306 388 0907568881 Juraj.Tuharsky@bb.vs.sk  Obvodný úrad 
Banská Bystrica,            
Námestie Ľ. Štúra 1, 
Banská Bystrica   

048/4136 
243 

vedúci zmeny 
KS IZS  

 048/4133404  ocoakr@bb.vs.sk  Obvodný úrad 
Námestie Ľ. Štúra 1, 
Banská Bystrica   

 

 Linka 
tiesňového 
volania 

112     

                                                                     

Jednotné európske číslo tiesňového volania 112 
 
 
 

§ 21 
 

10. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru    OR PZ Lučenec 
                                                                               Tuhárske námestie 12 
                                                                               984 01 Lučenec 
                                                                               tel.: 0961 651111,   0961 653101 
                                                                               fax: 0961 653149, 0961 653109 

 
 
 

§ 22 
 
11. Podľa potreby 
a) poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby   Falck Záchranná, a.s. 
                                                                              Bačíkova 7 
                                                                              040 01  Košice 
                                                                              Telefon: 055/2813300 
                                                                              Email:  info@falck-zachranna.sk   
                                                                              Stredisko Fiľakovo 
                                                                              Telefon: 2868682 
                                                             
 

Jednotné európske číslo tiesňového volania -  rýchla zdravotná pomoc  112 
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b) -  HaZZ v Lučenci - hasičská stanica  Fiľakovo 
                                                             Sládkovičova 8  
   Veliteľ:  Radovan Vančo, č. tel. 047/4381350, mobil: 0907 711350   
 
   -  Dobrovoľný hasičský zbor vo Fiľakove 
       Veliteľ:  Mokoš Karol, bydlisko:  Námestie slobody 10,  mobil: 0905 357499   
 
 
  
III. Stupne povodňovej aktivity, predpovedná povodňová služba, hlásna povodňová 
služba a varovanie obyvateľstva 
 

§ 23 
1. Vodné toky pretekajúce cez obec, vrátane prehľadnej situácie: 
Katastrálne územie mesta Fiľakovo patrí do povodia rieky Ipeľ. Hlavným tokom v území je potok Belina. Územím 
preteká z juhu na sever v upravenom koryte a neudržiavané koryto potoka je nad sútokom s Čamovskýn potokom 
a nezabezpečuje ochranu proti veľkým vodám. Max. prípustný prietok, ktorý znesie terajšie koryto Beliny v meste je 
cca 30m3/sec., za predpokladu prečistenia koryta, odstránenia nánosov. Jediným pravostranným prítokom Beliny 
v k.ú. je Čamovský potok s upraveným korytom lichobežníkového tvaru. Ľavostrannými prítokmi Beliny sú potoky, 
malé vodné toky, Výhliadka a Klatov s prítokmi. Malé vodné toky sú v zastavanom území čiastočne regulovaní 
krytým profilom. Potok Výhliadka je v sídlisku Farská lúka upravený krytým profilom obdĺžnikového tvaru 3x 1,5m 
ako aj na ul. B.S.Timravy. Potok Klatov je v úseku od štátnej cesty I/71 po ulicu 1. mája upravený do rúr 2 x 1m  a vo 
výustnej trati popod železničnú stanicu do obdĺžnikového krytého profilu 2 x 2m. Ostatné časti koryta majú zníženú 
prietočnú kapacitu. 

 

Prebytočné vnútorné vody pochádzajúce zo zrážok ako aj z vybreženia malých vodných tokov Klatov a Výhliadka 
a pri presahu priepustného prietoku vodného toku Belina nad 30 m3 /sec. 

Do malých vodných tokov ústia aj melioračné kanály, ktoré v súčasnosti nemajú správcu a sú neudržiavané.  
 
V prípade výskytu extrémnych zrážok, resp. pri náhlom topení snehu môžu byť časti územia mesta , hospodárske a iné 
objekty, komunikácie, rodinné domy apod. zaplavené vnútornými vodami a vodami z povrchového odtoku.  
 

§ 24 
2. Stupne povodňovej aktivity v profiloch vodomerných staníc a vodočetných staníc 
v čiastkovom povodí nad obcou 
 
Povodňou je dočasné zaplavenie územia, ktoré zvyčajne nie je zaliate vodou. 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 3 stupne povodňovej aktivity, pričom 
III. stupeň charakterizuje najväčšie  ohrozenie povodňou. 
I. stupeň povodňovej aktivity nastáva zväčša pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom 
pláne a pri stúpajúcej tendencii hladiny vody. Pri výskyte vnútorných vôd I. stupeň povodňovej aktivity nastáva, ak je 
hladina vody v priľahlých vodných tokoch vyššia ako hladina vnútorných vôd. 
 
II. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje zväčša 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. Pri výskyte vnútorných vôd II. stupeň 
povodňovej aktivity sa vyhlasuje, ak sa prečerpávaním vody dodrží maximálna hladina vnútorných vôd stanovená v 
manipulačnom poriadku vodnej stavby. 
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III. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje zväčša pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného 
v povodňovom pláne, 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, pri prívalových 
dažďoch extrémnej intenzity, pri záplave územia vodou z koryta vodného toku pod vodnou stavbou, ktorú spôsobila 
porucha alebo havária objektov alebo zariadení vodnej stavby a varovanie obyvateľstva 
 
I. stupeň povodňovej aktivity zaniká 

- pri poklese hladiny vodného toku pod úroveň určenú povodňovým plánom a má klesajúcu tendenciu, 
- na neohrádzovanom vodnom toku, keď voda klesne pod brehovú čiaru,  
- pri výskyte vnútorných vôd, keď je hladina vody v priľahlých vodných tokoch nižšia ako hladina  vnútorných vôd 
a vnútorné vody možno odvádzať samospádom. 
 
II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity sa odvoláva, keď 
- vodný stav klesne pod hladinu určenú v povodňovom pláne 
- pominú dôvody, na základe ktorých sa vyhlásil II. 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 vodného toku 
alebo z vlastného podnetu 

- starosta obce, primátor mesta pre územie obce a mesta, 
- prednosta ObÚ ŽP pre územie viacerých obcí a miest alebo pre územie obvodu 
- prednosta KÚ ŽP na vodných tokoch, ktoré pretekajú dvoma alebo viacerými územnými obvodmi kraja 
- minister ŽP SR na hraničných úsekoch vodných tokov alebo pre územie, ktoré presahuje územný obvod kraja 

 
Obec, mesto o vyhlásení alebo odvolaní stupňa PA bezodkladne informuje podľa povodňového plánu orgány ochrany 
pred povodňami a orgány štátnej správy, HaZZ, osoby zaradené do ochrany pred povodňami a dotknutých správcov 
vodných tokov. 
 
Stupne povodňovej aktivity určené správcom vodného toku  
Stav bdelosti v meste Fiľakovo nastáva ak hladina vodného toku dosiahne hraničnú hodnotu 
 
 I. STUPEŇ výška hladiny vody 

Pre mesto Fiľakovo 
 
 
 

Ak dosiahne hladina toku Belina 
Ak dosiahne hladina toku Čamovský potok 
Ak dosiahne hladina toku Výhliadka 
Ak dosiahne hladina toku Klatov 

150 cm 
 

 
 
 Stav pohotovosti v meste Fiľakovo nastáva ak hladina vodného toku dosiahne hraničnú hodnotu 
 
 II. STUPEŇ Výška hladiny v koryte 

Pre mesto Fiľakovo 
 
 
 

V Meste Fiľakovo 
Ak dosiahne hladina toku Belina 
Ak dosiahne hladina toku Čamovský potok 
Ak dosiahne hladina toku Výhliadka 
Ak dosiahne hladina toku Klatov 

 
180  cm 
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Stav ohrozenia v meste Fiľakovo nastáva ak hladina vodného toku dosiahne hraničnú hodnotu 
 
 III. STUPEŇ Výška hladiny v koryte 

Pre mesto Fiľakovo  
 
 
 

Ak dosiahne hladina toku Belina 
Ak dosiahne hladina toku Čamovský potok 
Ak dosiahne hladina toku Výhliadka 
Ak dosiahne hladina toku Klatov 

230  cm 
 
 
 

 
Pri prívalových dažďoch extrémnej intenzity primátor mesta môže vyhlásiť II. a III. stupeň povodňovej 
aktivity pre územie mesta aj bez dosiahnutia uvedených vodných stavov na vodočte vodného toku Ipeľ 
pri obci Holiša. 
 

§ 25 

3. Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania obyvateľstva v 
obci 
 
Hlásna povodňová služba prijíma a poskytuje informácie súvisiace s možným vznikom povodňovej 
situácie alebo so vznikom mimoriadnej udalosti, na základe ktorých sa s využitím informačného 
systému CO zabezpečí včasné varovanie obyvateľstva, vyrozumenie orgánov ochrany pred povodňami, 
štátnej správy, zložiek HaZZ a obcí na povodňou ohrozenom území. 

Hlásnu povodňovú službu zabezpečuje: 

- ministerstvo vnútra, obvodné úrady v sídlach krajov, obvodné úrady a obce 

- ministerstvo ŽP prostredníctvom SHMU a správcu vodohospodársky významných vodných 
tokov 

- KÚ ŽP a ObÚ ŽP 
- Predpovedná povodňová služba (SHMU) 

 
Varovanie obyvateľstva na povodňou ohrozenom území vykonáva varovacie a vyrozumievacie 
centrum CO alebo obec, mesto. 
 

§ 26 
4. Správcovia vodných tokov na území obce, mesta – adresa, č. telefónnu, email 
adresa, č. faxu.  

(1) Správcom vodného toku Belina a Čamovského potoka je SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, 
štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, Správa horného Ipľa, Fiľakovská cesta 45,  
984 80  Lučenec, tel.: 047/ 431 65 18, fax: 047/ 433 31 58, e-mail: lucenec@svp.sk,                                           
dispečing:  tel.: 047 / 431 65 38, fax: 047 / 433 31 58, e-mail: dispecing.hron.lc@svp.sk 

(2) Správcom všetkých drobných vodných tokov (Klatov a Výhliadka)v katastrálnom území Fiľakovo je 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, 
Správa horného Ipľa, Fiľakovská cesta 45, 984 80  Lučenec, tel.: 047 / 431 65 18, fax: 047 / 433 31 58,                  
e-mail: lucenec@svp.sk,  dispečing:  tel.: 047 / 431 65 38, fax: 047 / 433 31 58, e-mail: dispecing.hron.lc@svp.sk 
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IV. Povodňové záchranné práce obce 
 

§ 27 
1. Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou 
 
V prípade potreby Mestský úrad zabezpečuje hlásnu a varovnú službu po celom území mesta 
(miestnym rozhlasom, zvukovými signálmi) bezprostredne po tom, ako dostane telefonickú alebo inú 
správu, podľa stupňa povodňového ohrozenia.  
Hliadková služba sleduje vývoj povodňovej situácie a zisťuje údaje potrebné na výkon hlásnej 
povodňovej služby, varovania obyvateľstva a na riadenie a koordináciu opatrení na ochranu pred 
povodňami. Hliadkovú službu sú povinný zriaďovať v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne 
správcovia vodných tokov, správcovia, vlastníci a užívatelia vodných stavieb a iných objektov na 
vodných tokoch a v ich bezprostrednej blízkosti, ak sú v dosahu ohrozenia. Správca vodných tokov 
vysiela hliadkovú službu na povodňové úseky od vyhlásenia II. Stupňa povodňovej aktivity podľa 
povodňových plánov zabezpečovacích prác. Hliadkovú službu od vyhlásenia III. stupňa povodňovej 
aktivity zriaďuje a vykonáva aj obec. 
Varovanie obyvateľstva sa vykonáva 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.     
 

 
§ 28 

2. Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb 
 
URČENIE MIESTA NÁHRADNÉHO UBYTOVANIA 
  
 
P.č. 

 
adresa – č. domu 

počet 
evakuantov 

 
miesto ubytovania 

 
1. 

Internát Združenej strednej  
odbornej školy Fiľakovo 
Kalinčiakova 1584/8, FIĽAKOVO 

100 Internát Združenej strednej odbornej školy,  
stále lôžkové zariadenie 

-  Ing. VARGA Attila,   
-    047/451 19 69               0905 724 001 

2. Telocvičňa Združenej strednej  
odbornej školy Fiľakovo 
Kalinčiakova 1584/8, FIĽAKOVO 

50 Telocvičňa 
- improvizované ubytovanie 
-  Ing. VARGA Attila,  t. č. 047/451 19 69 

                                                    0905 724 001 
 
3. 

Budova MsKS,  
Hlavná č. 12,  
986 01 FIĽAKOVO 

40 - Budova MsKS,  
- improvizované ubytovanie 
- PhDr. Mázik István,  
- 047/ 438 1 665              0905 152 762 

4. 
 

Základná škola Školská,  
Školská 1, 986 01 FIĽAKOVO  

45 Telocvičňa 
- improvizované ubytovanie 
- Mgr. Lempochner,  
- 047/ 438 19 87              0908 328 991 

 
5. 

ZŠ s VjM-Alapiskola,   
Mládežnícka 7,  
986 01 Fiľakovo 

45 Telocvičňa 
- improvizované ubytovanie 
- Mgr. Janušeková,   
- 047/ 43 81 924               0907 289 275           
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URČENIE UMIESTNENIA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT 
 
(1) Pri vybrežení vodného toku  BELINA sa určujú tieto evakuačné trasy 

 
1. v lokalite Szentfala  
a) Prevoz materiálu a zvierat sa uskutoční po ul. Tehelná, a je možné ich umiestniť v lokalite Szentfala 

v rodinných domoch 
2. ul. Daxnerova 
a)  Prevoz materiálu a zvierat sa uskutoční po ul. Daxnerova, SNP, Kalinčiakova, Farská lúka do areálu VPS 

mesta Fiľakovo a do areálu Združenej strednej odbornej školy. 
 
(2) Pri vybrežení vodného toku  ČAMOVSKÝ POTOK sa určujú tieto evakuačné trasy 
 

1. v lokalite Szentfala  
a) Prevoz materiálu sa uskutoční po ul. Tehelná, Mlynská do areálu Dometic a VPS Mesta Fiľakovo a zvierat po 
 ul. Tehelná, Mlynská, SNP, Hlavná, Lučenská do areálu Filagro Plus, s.r.o. Egreš, kde je možné ich 
 umiestniť do voľných budov – maštalí a prístreškov. 

 
 
(3)  Pri vybrežení drobného vodného toku  KLATOV sa určujú tieto evakuačné trasy: 
 

1. v lokalite č. 1 - Sídlisko – ul. Biskupická, ul. Mocsáryho, ul. Železničná,  
2. v lokalite č. 2 - Halastó – ul. Tajovského,  
3. v lokalite č. 6 – Železničná stanica  
4. v lokalite č. 7 – Juh mesta – ul. Hviezdoslavova, ul. Gorkého, ul. Jánošíkova, ul. Obrancov mieru,                    
 ul. Železničná, ul. Športová, ul. Biskupická – časť,  ul. Sládkovičova, ul. 1. mája - časť 
a) Prevoz materiálu a zvierat sa uskutoční po ul. Biskupická, Železničná, Jánošíkova, Obrancov mieru, 

Hviezdoslavova, Gorkého, Športová do areálu Filagro Plus, s.r.o. Egreš, kde je možné ich umiestniť do 
voľných budov – maštalí a prístreškov 

 
 
(4) Pri vybrežení drobného vodného toku  VÝHLIADKA sa určujú tieto evakuačné trasy 
 
1.   v lokalite č. 3 – Červená skala –  ul. I.Madácha, ul. B.S. Timravy, ul. Lučenská, ul. Jesenského, ul. Bernolákova 

a) Prevoz materiálu a zvierat sa uskutoční po štátnej ceste č. II/571 smer Lučenec do areálu Filagro Plus, s.r.o. 
Egreš, kde je možné ich umiestniť do voľných budov – maštalí a prístreškov. 

 
 

§ 29 

3. Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení 
 
Evakuáciou sa rozumie odsun ohrozených osôb z určitého územia a vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového 
obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území.  
  
Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v § 3 ods. 10 uvádza, že evakuáciou sa rozumie odsun 
ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z určitého územia. Vyhláška MV SR č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní 
evakuácie, ako všeobecne záväzný právny predpis jednoznačne stanovuje úlohy a opatrenia všetkým orgánom, 
organizáciám, právnickým osobám a fyzickým osobám v oblasti ochrany obyvateľstva evakuáciou.  
 
Riadenie evakuácie po jej vyhlásení  
 
V objekte riadi evakuáciu právnická osoba alebo fyzická osoba prostredníctvom štábu CO.  
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V meste riadi a zabezpečuje evakuáciu primátor mesta prostredníctvom evakuačnej komisie mesta.  
 

  Funkcia Titul, meno, Funkcia pracovisko             Telefón 

  priezvisko adresa -  byt pracovisko byt 

Predseda JUDr. Jaromír Primátor mesta Fiľakovo 

  Kaličiak,  Jánošíkova 1620/10D,  Fiľakovo 

0474381001 0917815100 

Podpredseda Ing. Robert  Zástupca primátora mesta Fiľakovo 

  Belko Záhradnícka 5, 986 01 Fiľakovo 

0474381001 0917815099 

Č Mgr. Ľudmila Prednostka MsÚ Fiľakovo 

  Svoreňová Biskupická 57, 986 01 Fiľakovo 

0474381001 0908929479 

L Ing. Vincent Riaditeľ VPS Fiľakovo 

  Erdős Družstevná 31, 986 01 Fiľakovo 

0474381003 0908969961 

E Bc. Pavel Náčelník Mestskej polície  

  Baláž Nógrádiho 2 ,98601 Biskupice  

0474382290 0905614577 

N Ing. Jozef Konateľ Filbyt s.r.o.Fiľakovo 

  Illés Kukučínova 34, 986 01 Fiľakovo 

0474381863 0908929480 

O Radovan Veliteľ hasičskej stanice Fiľakovo 

  Vančo 
Ľudmily Podjavorinskej 75, 98401 
Lučenec 

0474381350 0907711350 

V Peter  Majster dopravy VPS Fiľakovo 

  Kovács  Nám.Slobody, 98601 Fiľakovo 

0474381003   0915806686 

I Ladislav   Majster, VPS Fiľakovo  

  Telek  Fiľakovské Kováče 

0474381003   0908929547 

A     

      

    

 
(3) Pri vybrežení vodného toku  BELINA sa určujú tieto evakuačné trasy 

 
1. v lokalite Szentfala  
b)    Evakuácia obyvateľstva prebieha po ul. Tehelná cez Biskupice do Fiľakova.  
c) Ubytovanie zabezpečia rodinný príslušníci, bývajúci vo Fiľakove, popr. Mesto Fiľakovo.  
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d) Prevoz materiálu a zvierat sa uskutoční po ul. Tehelná, a je možné ich umiestniť v lokalite Szentfala 
v rodinných domoch 

2. ul. Daxnerova 
b)    Evakuácia obyvateľstva a Materskej školy prebieha po ul. Daxnerova, SNP, Kalinčiakova, Farská lúka. 
c) Ubytovanie zabezpečí v internáte Združenej strednej odbornej školy Fiľakovo.  
d) Prevoz materiálu a zvierat sa uskutoční po ul. Daxnerova, SNP, Kalinčiakova, Farská lúka do areálu VPS 

mesta Fiľakovo a do areálu Združenej strednej odbornej školy. 
 
(4) Pri vybrežení vodného toku  ČAMOVSKÝ POTOK sa určujú tieto evakuačné trasy 
 

1. v lokalite Szentfala  
a) Evakuácia obyvateľstva prebieha po ul. Tehelná cez ul. Mlynská do mesta a popr. do internátu Združenej 
 strednej odbornej školy Fiľakovo.  
b) Ubytovanie zabezpečia rodinný príslušníci, bývajúci vo Fiľakove, popr. Mesto Fiľakovo.  
c) Prevoz materiálu sa uskutoční po ul. Tehelná, Mlynská do areálu Dometic a VPS Mesta Fiľakovo a zvierat po 
 ul. Tehelná, Mlynská, SNP, Hlavná, Lučenská do areálu Filagro Plus, s.r.o. Egreš, kde je možné ich 
 umiestniť do voľných budov – maštalí a prístreškov. 

 
 
(3)  Pri vybrežení drobného vodného toku  KLATOV sa určujú tieto evakuačné trasy: 
 

1. v lokalite č. 1 - Sídlisko – ul. Biskupická, ul. Mocsáryho, ul. Železničná,  
2. v lokalite č. 2 - Halastó – ul. Tajovského,  
3. v lokalite č. 6 – Železničná stanica  
4. v lokalite č. 7 – Juh mesta – ul. Hviezdoslavova, ul. Gorkého, ul. Jánošíkova, ul. Obrancov mieru,                    
 ul. Železničná, ul. Športová, ul. Biskupická – časť,  ul. Sládkovičova, ul. 1. mája - časť 
b) Evakuácia obyvateľstva prebieha po ul. Biskupická, Železničná, Jánošíkova, Obrancov mieru, 

Hviezdoslavova, Gorkého, Športová na Mládežnícku a Školskú  
c) Ubytovanie zabezpečí Základná škola Školská 1 a ZŠ s VjM - Alapiskola Mládežnícka 7, kde je zaistené  

improvizované ubytovanie. 
d) Prevoz materiálu a zvierat sa uskutoční po ul. Biskupická, Železničná, Jánošíkova, Obrancov mieru, 

Hviezdoslavova, Gorkého, Športová do areálu Filagro Plus, s.r.o. Egreš, kde je možné ich umiestniť do 
voľných budov – maštalí a prístreškov 

 
 
(4) Pri vybrežení drobného vodného toku  VÝHLIADKA sa určujú tieto evakuačné trasy 
 
1.   v lokalite č. 3 – Červená skala –  ul. I.Madácha, ul. B.S. Timravy, ul. Lučenská, ul. Jesenského, ul. Bernolákova 

b) Evakuácia obyvateľstva zo spomenutých ulíc prebieha po štátnej ceste č. II/571 ulica Lučenecká, Moyzesova, 
Kalinčiakova, Farská lúka.  

c) Ubytovanie zabezpečí internát Združenej strednej odbornej školy Fiľakovo, kde je zaistené  stále ubytovanie. 
d) Prevoz materiálu a zvierat sa uskutoční po štátnej ceste č. II/571 smer Lučenec do areálu Filagro Plus, s.r.o. 

Egreš, kde je možné ich umiestniť do voľných budov – maštalí a prístreškov. 
 
V obvode riadi a zabezpečuje evakuáciu prednosta obvodného úradu prostredníctvom evakuačnej komisie obvodu, ak 
je potrebné vykonať evakuáciu mimo územie obce, mesta v územnom obvode.  
  
V územnom obvode kraja riadi a zabezpečuje evakuáciu prednosta obvodného úradu v sídle kraja prostredníctvom 
evakuačnej komisie kraja, ak je potrebné vykonať evakuáciu mimo územný obvod obvodného úradu.  
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Základné úlohy a opatrenia pri riadení, vykonávaní a zabezpečovaní evakuácie po jej vyhlásení  
 

· analyzovať situáciu po vyhlásení mimoriadnej situácie,  
· vyhlásiť evakuáciu, resp. odporučiť jej vyhlásenie príslušnému orgánu,  
· zvolať evakuačnú komisiu resp. štáb, podľa potreby prizvať iných odborne spôsobilých pracovníkov a 

zabezpečiť ich informovanosť, 
· určiť časové obmedzenie pobytu osôb na ohrozenom území,  
· vyrozumieť obyvateľstvo o vyhlásení evakuácie prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov 

alebo miestnych informačných prostriedkov,  
· vydať pokyn na uvedenie do pohotovosti pre evakuačné zariadenia,  
· vydať pokyn na evakuáciu zvierat a vecí (na základe rozhodnutia evakuačnej komisie).  
 

Počas evakuácie:  

· riadiť evakuáciu prostredníctvom evakuačnej komisie alebo štábu,  
· vydať pokyny na riešenie a zabezpečenie evakuačných opatrení,  
· vydať pokyn na plnenie úloh odborného zabezpečenia evakuácie na úseku poriadkového a bezpečnostného, 

dopravného, zdravotníckeho, zásobovacieho, veterinárneho a to najmä:  
· zabezpečiť uzatvorenie priestorov, z ktorých sa vykonáva evakuácia,  
· zabezpečiť kontrolu osôb vstupujúcich do evakuovaného priestoru a ochranu majetku občanov v evakuovaných 

priestoroch,  
· zabezpečiť prípravu, pristavenie dopravných prostriedkov, nástup evakuovaných a vykonanie prepravy,  
· zabezpečiť poskytnutie základnej zdravotníckej pomoci,  
· zabezpečiť núdzové zásobovanie a stravovanie,  
· zabezpečiť núdzové ubytovanie - určiť na základe vzniknutej situácie časové  
· uprednostnenie niektorých skupín obyvateľstva, najmä deti zo škôl a školských zariadení, chorých zo 

zdravotníckych zariadení atď.,  
· zabezpečiť opatrenia na usmernenie samovoľnej evakuácie,  
· zabezpečiť opatrenia v prípade evakuácie zvierat a vecí,  
· riadiť a zabezpečovať systém podávania informácií.  

 
Po ukončení evakuácie:  

zabezpečiť zdravotné prehliadky osôb, ktoré sa podieľali na zabezpečovaní a vykonaní evakuácie.  
  
Ako riadi ť evakuáciu  

· vyrozumieť obyvateľstvo o vyhlásení evakuácie,  
· určiť hlavné miesto riadenia evakuácie,  
· zvolať evakuačnú komisiu, resp. štáb,  
· vydať príkaz na vykonanie evakuácie,  
· vydať pokyny na riešenie odborného zabezpečenia evakuácie,  
· určiť časové obmedzenie pobytu osôb na ohrozenom území,  
· vydať pokyn pre predkladanie správ, hlásení a informácií o zabezpečovaní a vykonávaní evakuácie,  
· informovať o priebehu evakuácie nadriadený orgán (odbor civilnej ochrany a  

krízového riadenia obvodného úradu, sekciu KMCO MV SR). 
 
ČO ROBIŤ V PRÍPADE VYHLÁSENIA EVAKUÁCIE ?  

· Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.   
· Pripravte si a vezmite so sebou evakuačnú batožinu.   
· Uzamknite byt.   
· Presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.   
· V prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti, starí alebo nevládni ľudia - pomôžte im.   
· Sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas atď., kde sa dozviete informácie o možnom ohrození.   
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· Dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu.   
· Vykonajte presun do evakuačného strediska.  

 

ČINNOSŤ V OBLASTI OHROZENIA POVOD ŇAMI A ZÁPLAVAMI  

O povodniach a záplavách hovoríme vtedy, keď sa zvýšia hladiny vodných tokov, voda vystúpi zo svojich korýt a 
zaplaví priľahlé územie.  
 
ZÁSADY SPRÁVANIA SA PRED OHROZENÍM POVOD ŇAMI A ZÁPLAVAMI  

· vytipujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,   
· hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite do vyššieho poschodia,   
· pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien,   
· pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,   
· ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie,   
· pripravte sa na evakuáciu osôb, zvierat,   
· upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda.   

 
Čo robiť v prípade ohrozenia vodou  

· pripraviť si evakuačnú batožinu,  
· upozorniť susedov vo svojom okolí,  
· pomôcť starším a chorým občanom,  
· vypnúť elektrické a plynové spotrebiče,  
· uzatvoriť okná a zamknúť byt,  
· dostaviť sa do určeného evakuačného zberného miesta alebo evakuačného strediska,  
· sledovať hlásenia rozhlasových mobilných informačných prostriedkov na motorových vozidlách,   
· riadiť sa pokynmi evakuačnej komisie obce, policajných hliadok a poriadkových jednotiek civilnej 

ochrany.   
 
ZÁSADY SPRÁVANIA SA V OBDOBÍ POVODNÍ A ZÁPLAV  

· opustite ohrozený priestor,   
· netelefonujte, len v prípade tiesňového volania,   
· v prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpektujte 

pokyny členov evakuačnej komisie,   
· v prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte na vytipované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,   
· nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy.   

 
ZÁSADY SPRÁVANIA SA PO POVODNIACH A ZÁPLAVÁCH  

· Nechajte si skontrolovať stav obydlia (statická narušenosť, obývateľnosť), rozvody energií (plyn, 
elektrická energia), stav kanalizácie a rozvod vody.   

· Zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín, poľnohospodárskych plodín 
zasiahnutých vodou, riaďte sa pokynmi hygienika.   

· Informujte sa o miestach humanitárnej pomoci.   
· Kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady škôd.  
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§ 30 

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) 

Na ochranu pred povodňami v meste Fiľakovo bude organizovaná pracovná skupina mestského 
dobrovoľného hasičského zboru. 

Veliteľom pracovnej skupiny je Karol MOKOŠ, veliteľ mestského dobrovoľného hasičského zboru vo Fiľakove. 

Na ochranu pred povodňami v meste Fiľakovo bude organizovaná pracovná skupina z pracovníkov mestom 
zriadených organizácii ako VPS mesta Fiľakovo, FILBYT s.r.o. Fiľakovo a z pracovníkov mestského úradu. Zoznam 
osôb je uvedené v kapitole V. čl. 5.  

 
Protipovodňový materiál 
V prípade nutnosti pre zabezpečovanie záchranných prác povodňová komisia mesta Fiľakovo zabezpečí dostatočné 
množstvo štrku, piesku a zeminy. Dopravu zabezpečí mesto Fiľakovo prostredníctvom VPS mesta Fiľakovo, FILBYT 
s.r.o. Fiľakovo a súkromných dopravcov. V prípade potreby väčšieho množstva dopravných prostriedkov povodňová 
komisia vyžiada tieto na obvodnej povodňovej komisie v Lučenci.  

 
§ 31 

5. Postup zabezpečenia dezinfekcie studní, žúmp, obytných priestorov a odvozu a 
 zneškodňovania uhynutých zvierat a iných odpadov 
 Základné hygienické požiadavky na ochranu zdravia po záplavách - pokyny pre verejnosť 
 
Umývanie rúk   
 
Umývajte si starostlivo a často ruky!!! Toto jednoduché a základné hygienické pravidlo je jedným z najdôležitejších 
opatrení, ktoré Vám umožní chrániť si svoje zdravie počas sanácie a obnovy Vašich domovov. Umývajte si ruky 
pokiaľ možno mydlom, najmä vždy po styku s predmetmi, ktoré boli v kontakte so záplavovou vodou alebo kalmi, 
takisto vždy pred jedlom a pitím, než sa dotýkate svojej tváre a samozrejme aj vždy pred a po použití WC. 
  
PITNÁ VODA  
 
Na pitie a varenie zásadne používame len vodu, ktorej zdravotná nezávadnosť je spoľahlivo overená. 
  
Voda z vlastnej studne  
 
Ak bola Vaša studňa priamo zaplavená, vodu z nej nepoužívajte na pitie ani na varenie, kým sa nevykoná sanácia a 
než sa nedozviete, že výsledky rozboru  vody sú vyhovujúce. Ak bývate v oblasti postihnutej povodňou a nie ste 
napojený na verejný kontrolovaný vodovod a máte len vlastnú studňu, dajte si preveriť kvalitu vody v tejto studni 
uskutočnením chemického a mikrobiologického vyšetrenia a to aj vtedy, ak Vaša studňa priamo zaplavená nebola. 
Pokiaľ nebudete vedieť výsledok vyšetrenia, na pitie a varenie používajte len vodu z overených vodných zdrojov, 
predovšetkým však vodu balenú. 
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Postup pri sanácii vlastných (individuálnych) studní: 
 
Sanáciu je účelné uskutočniť až po stabilizácii vodného režimu v postihnutej oblasti, po vykonaní vyčistenia okolia 
studne a po jej stavebno-technickom zabezpečení. Mechanická očista a dezinfekcia studne sa uskutočňuje vždy za 
prítomnosti najmenej 3  osôb a to pre prípad potreby poskytnutia prvej pomoci osobe zostupujúcej do studne. 
 
 
 Základný postup:  
 

• Mechanicky očistiť a tlakovou vodou obmyť vonkajšie steny studne a tiež aj čerpacie zariadenie od 
nánosov bahna a opraviť poklop studne.  

• Otvoriť studňu a úplne vyčerpať z nej vodu.  
• Vykonať kontrolu vnútorného ovzdušia studne spustením zapálenej sviečky až na dno studne. V prípade 

bezkyslíkatého prostredia sviečka zhasne, v prípade výskytu metánu dôjde k oživeniu intenzity plameňa. 
• Po dôkladnom mechanickom očistení vnútorných stien studne, čerpacieho zariadenia i dna studne  

očistené plochy dôkladne opláchnuť čistou vodou a vodu úplne odčerpať.  
• Omyť vnútorné steny studne 2,5% roztokom prípravku SAVO (0,5 litra SAVA naliať do 20 litrov vody). 

Pracujeme pritom zásadne v rukaviciach. Dezinfekčný roztok nechajte na omytých stenách pôsobiť 
najmenej 1 hodinu.  

• Po opláchnutí vnútorných stien studne čistou vodou túto vodu znovu odčerpáme, odstránime kalom 
zanesené dna studne a vymeníme ho novým vhodným materiálom (čistý štrk, hrubozrnný piesok). 
Zároveň necháme studňu naplniť vodou a ak je voda stále kalná, ďalej pokračujeme v jej opakovanom 
čerpaní až do vymiznutia zákalu. 

• Poslednou fázou sanácie studne je uskutočnenie dezinfekcie vody, k čomu sa odporúča prípravok SAVO, 
ktorý neobsahuje aromatické prísady. Vždy treba rešpektovať návod na použitie, pričom možno uviesť, že 
pri priemeroch bežne používaných skruží v rozsahu od 80 do 120 cm, sa na 1m výšky vody v studni 
dávkuje 9 ml SAVA. Teda potrebu celkového množstva prípravku SAVO na dezinfekciu vždy vypočítajte 
podľa výšky vody v studni, pričom potrebnú dávku prípravku rozrieďte v kropiacej konve a roztokom 
pokropte priamo hladinu vody, ako aj vnútorný povrch stien studne. Ak máte vo Vašom dome zriadený 
samostatný domáci vodovodný systém, napojený na vlastnú studňu, vodu zo systému úplne vypustite. 
Potom napustíte do neho vodu z Vašej studne s obsahom prípravku SAVO tak, že táto voda pretečie 
celým systémom a plynule cez všetky vodovodné kohútiky  vo Vašom dome. Prípravok je potrebné 
nechať pôsobiť cca 8 hodín. Až po vykonaní dezinfekcie je možné odobrať vzorky vody k laboratórnej 
kontrole. 

 
POTRAVINY (pokyny pre domácnosti)  
  
Zaplavené poľnohospodárske plodiny  
 
Všetky poľnohospodárske plodiny, ktoré boli zaplavené povodňovou vodou, kalmi a bahnom, treba považovať za 
zdravotne chybné.  
Ovocie na stromoch a kríkoch, ktoré nebolo povodňovou vodou priamo dotknuté, možno jesť po dôkladnom umytí 
pitnou vodou. 
 
Zaplavené potraviny 
 
Nejedzte potraviny zaplavené povodňovou vodou, kalom a bahnom, s výnimkou potravín  hermeticky balených v skle 
a plechu, vrátane potravín hermeticky uzatvorených v tuhých plastových obaloch, pokiaľ nejavia známky 
havarovaného tovaru v dôsledku zmien ich vonkajšieho vzhľadu, čitateľnosti ich etikiet, tvarových deformácií a iných 
možných porušení originality balenia takýchto potravín. Povodňou zasiahnuté hermeticky balené potravina je však 
potrebné pred ich opätovným uvedením do obehu očistiť a dezinfikovať. Nemožno uvádzať do obehu výrobky  so 
zjavne poškodenými papierovými etiketami, resp. ktoré sú úplne bez etikiet. 
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Nekonzumujte ani  chladené či mrazené potraviny, najmä vtedy, ak v dôsledku znefunkčnenia chladiaceho alebo 
mraziaceho zariadenia: Javia také zmeny vlastností postihnuteľných zmyslami, ktoré vylučujú ich ďalšie použitie  pre 
účely ľudskej výživy (zápach, zmeny konzistencie, farby, a pod.), ďalej vždy, ak chladené potraviny  boli  ponechané 
pri teplote nad 6°C viac než po dobu 6 hodín a ak mrazené potraviny boli po ich úplnom rozmrazení ponechané pri 
teplote nad  6°C viac než po dobu 4 hodín. 
  
Zákaz konzumovania v primeranej miere platí taktiež pre všetky ďalšie nasledujúce potraviny, ak boli v priamom 
styku so záplavovou vodou:  

• akékoľvek otvorené balenia potravín, vrátane neotvorených v papierovom obale alebo s viečkom z 
voskového papiera, s netesniacim plastovým viečkom najmä vtedy, ak obsahujú majonézy a dressingy 

• vrecúškové balenia korenín, bylín a čajov  
• múky, obiloviny, cukor, kávu vo vrecúškach i vo vreciach  
• všetky potraviny v papierových, látkových a celofánových obaloch, aj keď by vyzerali ako suché a 

neporušené (napr. soľ, cereálie, cestoviny, ryža, sušienky. Crecry, čokoláda, bonbóny, a pod.) 
 Ak máte akékoľvek pochybnosti o bezchybnosti potraviny, poraďte sa s hygienikom na príslušnom regionálnom 
úrade verejného zdravotníctva a v prípade zdravotných ťažkostí (bolenie brucha, hnačka, teploty) už po prvých 
príznakoch navštívte Vášho lekára. Počiatočné ľahké príznaky nikdy nepodceňujte! 
  
Zásady likvidácie následkov povodní v postihnutých obytných budovách a bytoch 
  
Zásady vysúšania domu alebo bytu: 
  

• urobte v miestnostiach prievan otvorením okien a dverí  
• ak je možné, použite ventilátory a teplovzdušné zdroje  
• buďte však opatrní pri používaní benzínových teplovzdušných agregátov vo vnútri domu alebo bytu – 

môžete sa priotráviť splodinami ( kysličník uhoľnatý!!) 
 
Upratanie a dezinfekcia domu alebo bytu: 
 

• odstráňte všetko bahno a nečistoty z povrchov mechanickým očistením a dôkladným umytím vodou 
• odstráňte akýkoľvek zvlhnutý interiérový materiál – tapety a všetko, čo samo odpadáva (napr. omietky 

na stenách) 
• než začnete s dezinfekciou akéhokoľvek povrchu, zoznámte sa dôkladne so spôsobom riedenia 

použitého dezinfekčného prostriedku podľa návodu na obale  
• najprv si natiahnite gumové rukavice 
• nábytok, podlahy, steny, nádoby (riad), dopravné prostriedky dezinfikujte  2% roztokom Chloraminu B 

(alebo iným vhodným dezinfekčným prostriedkom), ktorý pripravíte rozpustením 8 vrchovatých 
polievkových lyžíc v 10 litroch vody. Použiť možno aj SAVO  ( 1liter SAVA naliať do 10 litrov vody). 
Nechajte pôsobiť najmenej 30 minút, optimálne nechajte na ošetrených povrchoch zaschnúť. 

• dezinfikované predmety prichádzajúce do styku s potravinami nezabudnite opláchnuť pitnou vodou, 
rovnako napr. aj hračky. 

 
Čistenie a dezinfekcia šatstva a bielizne  
 

• Najprv si natiahnite gumové rukavice 
• Silne znečistenú bielizeň namočte na 4 hodiny do 3% roztoku Chloraminu B (alebo iného vhodného 

dezinfekčného prostriedku)  - 12 vrchovatých polievkových lyžíc na 10 litrov studenej vody- alebo na 8 
hodín do SAVA (1liter SAVA naliať do 10 litrov vody).  
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• Menej znečistenú bielizeň namočte na 1 hodinu do 1% roztoku Chloraminu B (alebo iného vhodného 
dezinfekčného prostriedku)  - 4 polievkové lyžice na 10 litrov studenej vody-  alebo do SAVA (1liter 
SAVA na10 litrov vody).   

• Bielizeň po dezinfikácie vyperte obvyklým spôsobom za použitia pracieho prášku. 
• POZOR – Chloramin B a najmä SAVO majú výrazné bieliace účinky!! 
• Cennejšie šatstvo, ktoré nie je vhodné dezinfikovať v Chloramine a SAVU vysušte, vykartáčujte a 

nechajte vyčistiť v profesionálnej čistiarni. 
  
 
Dezinfekcia odpadových sifónov a žúmp  
 

• Použite 5% roztok Chloraminu B (20 vrchovatých  polievkových  lyžíc na 10 litrov studenej vody), 
alebo zalejte odpad neriedeným roztokom SAVA.  

• Na dezinfekciu obsahu žúmp použite 1 kg chlórového vápna na 1m³ obsahu žumpy.  
• Po skončení upratovacích činností sa odporúča ruky dezinfikovať v 0,5% roztoku Chloraminu B po dobu 

1 minúty. Roztok pripravíme rozpustením 2 polievkových lyžíc prášku v 10 l vody. 
 

 
§ 32 

6. Prehľad rozvodných sietí a zariadení, ktoré by mohli ohroziť postihnuté osoby, 
nasadené sily a prostriedky a majetok obyvateľov 

 
 Vzdušné a podzemné elektrické vedenie – správca: Stredoslovenská energetika, a. s. 
  Stredoslovenská energetika, a. s. 

   Ústredie 
Pri Rajčianke 8591/4b 
010 47 ŽILINA 

 Poruchová linka: 0800 159 000 
E-mail: kontakt@sse.sk 
 

 Stredoslovenská energetika, a. s. - Distribúcia 
Nám, Republiky 998/5 
010 01 ŽILINA 

 Tel. č.: 0800 159 000 
 
 EEM, a.s.  (Elektroenergetické montáže, a.s.) 

Pri Rajčianke 8591/4b 
010 04 ŽILINA 

 Tel. č.: +421-(0)41-76 32 994, 51 92 721 
 

 Podzemné plynové vedenie – správca: Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 

Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 

Mlynské Nivy 44/a 
825 11 Bratislava 26  
Tel. č.: +421-(0)2-62 62 11 11 
Poruchová linka  0850 111 727 
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MC JUH 

Lieskovská cesta 1418/5 
960 24 Zvolen 
mcj@spp-distribucia.sk 
Fax. č.: 045/536 8075 
 
 

 Vzdušné a podzemné telekomunikačné vedenie – správca: Slovak Telecom, a.s.                                              
  Slovak Telecom, a.s. CSI-Juh 
   

Horná 77 
 974 08 Banská Bystrica 
  Poškodzovanie káblov: Tel. č.: 0903 540 126 - Takáč    

E-mail: pavel.petrus@t-com.sk 
Tel č.: 1219 
 

§ 33 
7. Spôsob zorganizovania predčasného zberu úrody pri určených vodných stavoch 
 
Podľa potreby určia poľnohospodárske subjekty vykonávajúce činnosť na území mesta Fiľakovo, firma FILAGRO 
Plus Fiľakovo. 
 

§ 34 
8. Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu byť ohrozené povodňou 

V meste môžu byť stavby, objekty, rodinné domy a zariadenia ohrozené len pri záplave jednotlivých častí mesta od 
vodného toku Belina a malých vodných tokov Klatov a Výhliadka. V takej situácii sú ohrozené stavby, objekty, 
rodinné domy a zariadenia na celom území mesta .v ich inundačnom území. 

ZOZNAM BUDOV OB ČIANSKEHO VYBAVENIA 

(1) Pri vodnom toku Belina vo Fiľakove 
 
P. č.  Adresa Majite ľ(užívateľ) 
1. Železničná stanica - areál ŽSR, Klemensova 8, Bratislava 
2.  STAVOÚNIA – sklad stavebného materiálu, 

Železničná 44, Fiľakovo 
STAVOÚNIA, a.s. Lučenec, Fiľakovská cesta 286, 
984 01 LUČENEC 

3.  Výroba kartónov - Železničná 44, Fiľakovo KARTEX - VL, s. r.o., Železničná 1192, 986 01 
FIĽAKOVO – Ondrej Fajd, Belina 174 

4.  Výroba stavebného reziva – Železničná ulica 
44, Fiľakovo 

ARON, spol. s r.o., Poľná 5 
986 01 BISKUPICE 
 

5 Výroba stavebného reziva – Železničná ulica 
48, Fiľakovo 

ARON, spol. s r.o., Poľná 5 
986 01 BISKUPICE 
 

6.  Zber surovín Martinková, Železničná 46  Martinková Mária, Baštová 4, 986 01 Fiľakovo 

7. Zberné suroviny Žilina Zberné suroviny, a.s., Kragujevská 3,             010 01 
Žilina 

8.  Mestský park Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 
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9.  StVPS, Banská Bystrica, stredisko Fiľakovo, 
Daxnerova 48, Fiľakovo 

StVS, 974 01 Banská Bystrica 

10. Pohostinstvo Pumukli, Daxnerova 12, Fiľakovo Igor FUKASZ, Daxnerova 12, 986 01 FIĽAKOVO 

 
 
(2) Pri vodnom toku Čamovský potok vo Fiľakove 
 
P. č.  Adresa Majite ľ(užívateľ) 

1. bez  

 
 
 
 
(3) Pri drobnom vodnom toku Klatov vo Fiľakove 
 
P. č.  Adresa Majite ľ(užívateľ) 
1. Areál FTC , Biskupická , Športová Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 
2. Krajčírska dielňa a predajňa,  Biskupická 42, 

Fiľakovo 
TURUL EUROLINE Fiľakovo, s.r.o., Lučenská 11, 
Fiľakovo, Ladislav SZAKO 

3. Vývarovňa a jedáleň s obsluhou – VICTORY, 
Biskupická 46, Fiľakovo 

Katarína PÓCZOSOVÁ, Záhradnícka 9, 986 01 
Fiľakovo 

4. Hostinec BENEŠ, Biskupická 44, Fiľakovo SONIK, s.r.o., Ružová 4, 986 01 FIĽAKOVO, Tóth 
Ján 

5. Budova pre obchod a služby, Biskupická 8A, 
Fiľakovo 

ARON, spol. s r.o., Poľná 5 
986 01 BISKUPICE 

6. Predajňa Poľnocentrum, Biskupická 8B, 
Fiľakovo 

Vojtech Baláž, J. Kalinčiaka 31, 986 01 FIĽAKOVO 

7. Pohotovostná služba, Biskupická 22, Fiľakovo MUDr. HYBBEN Ivan, B. Nemcovej 4, 986 01 
FIĽAKOVO 

8. Práčovňa, Biskupická 32, Fiľakovo Peter MURÍN, Gorkého 19, 986 01 Fiľakovo 
9. Obchodné priestory pod 100BJ 7-15  TIPOS Prvá slovenská stávková spoločnosť,   

10. Obchodné priestory pod 100BJ 7-15  Predajňa 
potravín Poroszlai 

Poroszlai Śtefan, 986 01 Biskupice 

11. Obchodné priestory pod 100BJ 7-15  Predajňa 
Elektro 

Tibor Miklušák, Gorkého 23,                         986 01 
FIĽAKOVO 

12. Obchodné priestory pod 100BJ 7-15  Predajňa 
Textilu 

Rozgonyi Ľudovít, ul. 1. mája 1,                   986 01 
FIĽAKOVO 

13. Obchodné priestory pod 100BJ 7-15  Predajňa 
Textilu – čínsky obchod 

PharmDr - Štefan SZEPESY, Hajnáčka 48,         980 
33 HAJNÁČKA 

14. Obchodné priestory pod 100BJ 7-15  Stávková 
kancelária Niké 

Niké –Prvá Slovenská Stávková spoločnosť 
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(4) Pri drobnom vodnom toku Výhliadka vo Fiľakove 
 
P. č.  Adresa Majite ľ(užívateľ) 

1. Materská škola, Daxnerova 15, Fiľakovo Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 

2.    

 

ZOZNAM OBYTNÝCH BUDOV RODINNÝCH DOMOV  

 (1) Pri vodnom toku  Belina vo Fiľakove 
 
P. č.  názov ulice bližšia špecifikácia  
1. ul. Železničná  

 
- ľavá strana vodného toku od areálu firmy 
ARON, s.r.o. po Zberné suroviny Žilina 

2. ul. Bottova 
 

- ľavá strana vodného toku 

3.  ul. Daxnerova 
 

- ľavá strana vodného toku od domu č. 12 po č. 
60 

4. ul. Tehelná 
 

- pravá strana vodného toku, okolie č. domu č. 3 
a priľahlé pozemky 

 
(2) Pri drobnom vodnom toku  Čamovský potok vo Fiľakove 
 
P. č.  názov ulice bližšia špecifikácia  

1. ul. Tehelná 
 

- pravá strana vodného toku, okolie domu č. 36, 38 
a priľahlé pozemky 

 
(3) Pri drobnom vodnom toku  Klatov vo Fiľakove 
 
P. č.  názov ulice bližšia špecifikácia  
1. ul. 1. mája 

 
- pravá a ľavá strana vodného toku od radových 
garáží (Halastó I a II) po ulici Biskupickú 
k premosteniu – štátnej cesty II/57112 a po 
križovatku s ulicou Mocsáryho 

2. 
 

ul. Biskupická - dĺžky 800m od premostenia so štátnou cestou 
II/57112 po bytový dom č. 1259/1-5 
 

3. ul. Sládkovičova - medzi bytovým domom č. 1259/1-5 a 80BJ č. 7-
13  

4. ul. Obrancov mieru   - ľavá strana vodného toku od križovatky s ulicou 
Biskupická po križovatku s Železničnou ulicou 

5. ul. Železničná  - ľavá strana vodného toku, pozemky na pravej 
starne Železničnej ulice smerom na železničnú 
stanicu 

6. ul. Mocsáryho – len časť  -  časť medzi ul. Biskupická a ul. 1. mája 

7. ul. Jánošíkova  -  ľavá a pravá strana vodného toku 
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8. ul. Gorkého  -  ľavá a pravá strana vodného toku 

9. ul. Športová  -  ľavá a pravá strana vodného toku 

10. ul. Obrancov mieru  -  pravá strana vodného toku, časť medzi vodným 
tokom a ulicou 

11. ul. Tajovského  -  pravá strana vodného toku 

12. ul. Hviezdoslavova - časť  -  ľavá strana vodného toku, domy vedľa 
vodného toku 

 
 
(4) Pri drobnom vodnom toku  Výhliadka vo Fiľakove 
 
P. č.  názov ulice bližšia špecifikácia  
1. ul. I. Madácha 

 
- pravá a ľavá strana vodného toku od štátnej 
cesty I 71 po križovatku s ul. Lučenská  

2. 
 

ul. B.S. Timravy - pravá a ľavá strana vodného toku od križovatky 
s ul. Lučenská po križovatku s ul. J. Kalinčiaka 
 

3.  ul. Lučenská - úsek od domu č. 47 č.  ul. Lučenská po 
križovatku s ul. Kpt. Nálepku 

4. ul. Jesenského - pravá strana ulice od domu č. 19 po č. 1 a ľavá 
strana ulice od domu č. 28 po č. 6 

5. ul. Bernolákova -  celá ulica  
6. ul. Daxnerova - pravá a ľavá strana vodného toku od domu č. 12 

po č. 60 po premostení ulice (otvorená časť 
vodného toku) 

 
 

ZOZNAM  HOSPODÁRSKYCH BUDOV A INÝCH OBJEKTOV  

(1) Na vodnom toku Belina, Čamovský potok aj na ostatných drobných vodných tokoch Výhliadka a Klatov sa 
nachádzajú vodné stavby – mosty, menšie premostenia, priepusty. Vlastníkom  stavieb a priepustov je Mesto 
Fiľakovo, Banskobystrická regionálna správa ciest B. Bystrica, individuálny vlastníci. 
 
(2) Rodinné domy, ktoré sú postavené v blízkosti vodných tokov, hospodárske budovy, ktoré sa nachádzajú takmer pri 
každom rodinnom dome, garáže ak nie sú súčasťou domu, drevárne alebo kôlne, zemné pivnice, záhradné prístrešky, 
letné kuchyne, prístrešky na uskladnenie sena,  stavby na podnikanie. 
 
(3) Záplavami môžu byť postihnuté aj pobrežné a okolité pozemky hlavne v intraviláne, kde si vlastníci pestujú 
kultúrne plodiny (záhradky).  
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ZOZNAM OBYVATE ĽOV, KTORÝCH BUDE TREBA EVAKUOVA Ť V PRÍPADE 
POVODNE 

Zoznam obyvateľov nie je vopred známy. Evakuačná komisia obce vyhodnotí aktuálnu situáciu podľa rozsahu 
ohrozenia povodňou a určí časť obce, z ktorej bude treba evakuovať obyvateľov.  

P.č. Adresa Meno a priezvisko Poznámka 

1.    

2.    

3.    

4.    

 
POČTY HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT, ktoré pred povod ňou bude treba evakuovať 

Zvieratá 
P.č. Adresa 

Hovädzí Kone Ošípané Hydina 

1. 
 
 

FILAGRO Plus, ul. 
Biskupická a od 
obyvateľstva 

nezistené nezistené nezistené nezistené 

 
 

§ 35 

9. Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky, ich druhy, množstvá 
a opatrenia na zamedzenie znečistenia vody 

  
Opatrenia na zamedzenie znečistenia vody zabezpečí organizácia v plnom rozsahu v ktorá vo svojich objektoch 
skladuje uvedené nebezpečné látky. 
 
 
 
 
 
 

P. č.  Organizácia Objekt Druh látky Množstvo 
1.  ŽSR SR, Bratislava Železničná stanica, 

opravovňa železničnej 
techniky  

- produkty ropných 
látok   
   
 

 
Nezistené 
 

2.  Obyvatelia rodinných 
domov v dosahu 
záplavových vôd 

Silážne a odpadové jamy Hnoj a močovka nezistené 
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V. Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác 
 

§ 36 
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. 
 

Zoznam dopravných prostriedkov a špeciálnych mechanizmov potrebných  
na výkon opatrení na ochranu pred povodňami a na výkon záchranných 

prác 
       

Druh : Motocykle      

Evidenčné 
číslo 

Invent. 
Číslo Továrenská značka  

Rok 
výroby  

Druh 
PHM 

Spotreba 
l/Mh 

Spotreba l/100 
km 

              
       

Druh : Autobusy      

Evidenčné 
číslo 

Invent. 
Číslo Továrenská značka  

Rok 
výroby  

Druh 
PHM 

Spotreba 
l/Mh 

Spotreba l/100 
km 

LC - 337 AX  023/1/125 Autobus KAROSA C 735 1988 NM   29,64 

LC - 506 AX 023/1/206 Autobus KAROSA C 734 1984 NM   29,64 
       

Druh : Osobné automobily     

Evidenčné 
číslo 

Invent. 
Číslo Továrenská značka  

Rok 
výroby  

Druh 
PHM 

Spotreba 
l/Mh 

Spotreba l/100 
km 

LC - 280 
AM 023/1/228 Škoda OCTAVIA 2003 BA   8,79 

       

Druh : Nákladné automobily      

Evidenčné 
číslo 

Invent. 
Číslo Továrenská značka  

Rok 
výroby  

Druh 
PHM 

Spotreba 
l/Mh 

Spotreba l/100 
km 
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LC - 368 AA 023/1/111 Felícia PICKUP 2001 BA   8,79 

LC - 962 AB 023/1/124 AVIA A30 vyklapač 1975 NM 4,00 16,00 

LC - 540 BO 023/1/233 FORD TRANZIT 2011 NM   12,49 

LC - 668 AU 023/2/100 Multikár M 2513 1989 NM 3,00 15,25 

LC - 665 AU 023/1/004 LIAZ Š 706 MTS 1984 NM 4,00 38,28 
       

Druh : Špeciálne automobily      

Evidenčné 
číslo 

Invent. 
Číslo Továrenská značka  

Rok 
výroby  

Druh 
PHM 

Spotreba 
l/Mh 

Spotreba l/100 
km 

LC - 312 BI 023/1/211 Avia+hák. Nadst.+kontaj. 1997 NM 4,50 15,00 

LC - 251 BU 023/1/234 LIAZ Š706 MTS+6ks kont. 1979 NM 8,00 38,28 

LC - 667AU 023/2/008 Vysokozdvižná PLOŠINA 1986 NM 7,00 18,17 

LC - 280 AR 023/2/114 RENAUT PREMIUM 2003 NM 3,00 40,00 

       

Druh : Ťahače a traktory      

Evidenčné 
číslo 

Invent. 
Číslo Továrenská značka  

Rok 
výroby  

Druh 
PHM 

Spotreba 
l/Mh 

Spotreba l/100 
km 

  023/2/009 Malotraktor TZ4K 14 1975 NM 3,00   

LC - 101 AE 023/2/224 Traktor ZETOR 8145 1992 NM 6,00 15,25 

  023/2/232 Malotraktor ETESIA 2011 BA 3,00   
       

Druh : Pracovné stroje       

Evidenčné 
číslo 

Invent. 
Číslo Továrenská značka  

Rok 
výroby  

Druh 
PHM 

Spotreba 
l/Mh 

Spotreba l/100 
km 

  022/3/017 Čelný nakladač KTO 150   NM 10,00   
       

Druh : Ostatné       
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Evidenčné 
číslo 

Invent. 
Číslo Továrenská značka  

Rok 
výroby  

Druh 
PHM 

Spotreba 
l/Mh 

Spotreba l/100 
km 

 022/2/212 
Motorové čerpadlo 

GASOLINE 2007 BA 2,00   

  028/1/003 Motorová píla STHIL 1992 BA 1,50   

  028/1/012 Elektrocentrála WACKER 1994 BA 1,00   

  028/1/007 Krovinorez STIHL 2001 BA 1,20   

  028/1/008 Krovinorez STIHL 2001 BA 1,20   

Vlastník všetkých zariadení : VPS mesta Fiľakovo, Farská lúka 3, 986 01 FIĽAKOVO 
Kontakt: Ing. ERDŐS Vincent – riaditeľ VPS mesta Fiľakovo, 0908 969 961 
         SUPPEN Zoltán – majster VPS mesta Fiľakovo,  0918 684 759 
 
 

§ 37 
2. Zoznam členov dobrovoľného mestského  hasičského zboru 
 

                    Telefón Funkcia Meno a priezvisko Bydlisko Adresa 
zamestnávateľa 

do práce byt 

 
veliteľ 

 
Mokoš Karol 

Námestie Slobody 
72BJ/ 10/B 

 
 

  
0905 357 499 

Zoznam členov a ich adresy tvoria prílohu.  
 

§ 38 
3. Materiálno-technické vybavenie dobrovoľného mestského hasičského zboru na 
výkon povodňových záchranných prác 
 
 
Druh  materiálu  
 

Merná jednotka Počet 

Požiarne vozidlo 12 DV ks 1 
Hadice  “B“ ks 6 
Hadice  “C“ ks 6 
 
Zoznam ďalšieho vybavenia  

Pršiplášte ks 10 

Gumové čižmy pár 10 

čerpadlá ks 1 



Povodňový plán záchranných prác mesta Fiľakovo 

 

 
Strana 38 /44 

 
§ 39 

4. Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, žúmp a obytných priestorov 
 

Súpis zásob dezinfekčných prostriedkov (kg, l) Miesto 
uloženia Chloritan 

sodný 
VAPEX  
AE 

Chlór Savo Jodonal  
B 

Chloramín 
B 

Chlórové 
vápno 

Vodojem 
 

100 l 
 

     100 kg 

ČOV  
 

 20 kg      

 
 

§ 40 
5. Zoznam členov pracovných čiat obce a pracovných čiat vyčlenených 

právnickými osobami na výkon povodňových záchranných prác 
 

Meno a priezvisko Bydlisko Adresa zamestnávateľa Tel.č. 

Ing. ERDŐS Vincent Fiľakovo, Družstevná 31 
VPS mesta Fiľakovo, Farská 
lúka 3, 986 01 FIĽAKOVO 908 696 961 

Suppen Zoltán Fiľakovo, Ružová 44 
VPS mesta Fiľakovo, Farská 
lúka 3, 986 01 FIĽAKOVO 918684759 

Bari Alexander Fiľakovo, Biskupická 41 
VPS mesta Fiľakovo, Farská 
lúka 3, 986 01 FIĽAKOVO 918029033 

Bari Ladislav Fiľakovo, Partizánska 23 
VPS mesta Fiľakovo, Farská 
lúka 3, 986 01 FIĽAKOVO 4382967 

Bari Ladislav Fiľakovo, 29.augusta 7 
VPS mesta Fiľakovo, Farská 
lúka 3, 986 01 FIĽAKOVO 915822897 

Bari Roman Fiľakovo, Biskupická 5 
VPS mesta Fiľakovo, Farská 
lúka 3, 986 01 FIĽAKOVO 908941167 

Beňo Ivan Fiľakovo, Farská lúka 86 
VPS mesta Fiľakovo, Farská 
lúka 3, 986 01 FIĽAKOVO 915213066 

Bystron Gabriel Fiľakovo, Farská lúka 30 
VPS mesta Fiľakovo, Farská 
lúka 3, 986 01 FIĽAKOVO 908604584 

Dóša Viliam Fiľakovo, Parková 10 
VPS mesta Fiľakovo, Farská 
lúka 3, 986 01 FIĽAKOVO 915213038 

Koóš Štefan Fiľakovo, 1.mája 9 
VPS mesta Fiľakovo, Farská 
lúka 3, 986 01 FIĽAKOVO 918096380 

Kováč Zoltán Fiľakovo, Lučenská 41 
VPS mesta Fiľakovo, Farská 
lúka 3, 986 01 FIĽAKOVO 915842739 

Kozák Július Fiľakovo, Farská lúka 38 
VPS mesta Fiľakovo, Farská 
lúka 3, 986 01 FIĽAKOVO 911042219 
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Mag Ľudovít Biskupice, Jánošíkova 16 
VPS mesta Fiľakovo, Farská 
lúka 3, 986 01 FIĽAKOVO 908917811 

Martinelli Jozef Fiľakovo, 1.mája 90 
VPS mesta Fiľakovo, Farská 
lúka 3, 986 01 FIĽAKOVO 907597266 

Mokány Ľudovít Biskupice, Nógrádiho 8 
VPS mesta Fiľakovo, Farská 
lúka 3, 986 01 FIĽAKOVO 908558913 

Nagy Tomáš Fiľakovo, Nám. Slobody 16 
VPS mesta Fiľakovo, Farská 
lúka 3, 986 01 FIĽAKOVO 908091555 

Oláh Ľudovít Fiľakovo, Daxnerova 75 
VPS mesta Fiľakovo, Farská 
lúka 3, 986 01 FIĽAKOVO 918033712 

Pusztai Július Fiľakovo, Farská lúka 80 
VPS mesta Fiľakovo, Farská 
lúka 3, 986 01 FIĽAKOVO 915637259 

Széplaki Róbert Fiľakovo, Kukučínova 17 
VPS mesta Fiľakovo, Farská 
lúka 3, 986 01 FIĽAKOVO 949694755 

Takáč Jozef Fiľakovo, Školská 10 
VPS mesta Fiľakovo, Farská 
lúka 3, 986 01 FIĽAKOVO 908903169 

Telek Kornél Fiľakovo, Záhradnícka 3 
VPS mesta Fiľakovo, Farská 
lúka 3, 986 01 FIĽAKOVO 908344278 

Tóth Róbert Čakanovce 241 
VPS mesta Fiľakovo, Farská 
lúka 3, 986 01 FIĽAKOVO 908342535 

Znám Mikuláš Fiľakovo, Malocintorínska 8 
VPS mesta Fiľakovo, Farská 
lúka 3, 986 01 FIĽAKOVO 908024129 

Ing. Illés Jozef Fiľakovo, Kukučínova 17 
FILBYT s.r.o. Fiľakovo, 1. mája 
11,  986 01 FIĽAKOVO 908024129 

Janušek Karol Fiľakovo, Sládkovičova 12 
FILBYT s.r.o. Fiľakovo, 1. mája 
11,  986 01 FIĽAKOVO 905349100 

Pálmay Ladislav Fiľakovo, B.S. Timravy 69 
FILBYT s.r.o. Fiľakovo, 1. mája 
11,  986 01 FIĽAKOVO 918531825 

Földy Ján Fiľakovo, L.N. Tolstého 8 
FILBYT s.r.o. Fiľakovo, 1. mája 
11,  986 01 FIĽAKOVO 908024142 

Vaculčiak Jaroslav Fiľakovo, Kalinčiakova 2 
FILBYT s.r.o. Fiľakovo, 1. mája 
11,  986 01 FIĽAKOVO 905926228 

Eibner Róbert Fiľakovo, Kukučínova 14 
FILBYT s.r.o. Fiľakovo, 1. mája 
11,  986 01 FIĽAKOVO 905111407 

Anderkó Zoltán Fiľakovo, Mlynská 33 
Požiarny technik - preventivár 
mesta 903513309 
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 § 41 

6. Zabezpečenie pomoci záchranných zložiek integrovaného záchranného systému 
 
 
Zabezpečenie pomoci záchranných zložiek integrovaného záchranného systému sa vykoná na základe príkazu 
primátora mesta na vykonanie záchranných prác a príkazu primátora mesta na vyhlásenie evakuácie.   
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§ 42 

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

 
Povodňové plány PO a FO - podnikatelia predkladajú na základe mestským zastupiteľstvom prijatého Všeobecne záväzného nariadenia o povinnosti 
vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác ( § 26 ods.3 písm. a) bod 6 zákona NR SR č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami ) 

 

Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov 

Mená osôb zodpovedných za vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami, 
ktoré sú uvedené v povodňovom pláne záchranných prác Názov subjektu Adresa Číslo telefónu E-mail Fax 

Meno Adresa Spôsob vyrozumenia 
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VII. Pomocná dokumentácia 

§ 43 
1. Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečovaním a riadením ochrany pred povodňami (zákon č. 7/2010 
Z. z., č. 42/1994 Z. z., č. 387/2002 Z. z.,  vyhl. MŽPSR č. 251/2010 Z. z., 252/2010 Z. z., č. 261/2010 Z. z., č. 
204/2010 Z.z. vyhl. MVSR  523/2006 Z. z.) 
 
(1) Zákon NR SR č. 7/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane pred povodňami. 
 
(2) Vyhláška NR SR č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich 
schvaľovania. 
 
(3) Vyhláška NR SR č. 251/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové 
zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd. 
 
(4) Vyhláška NR 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. 
 
(5) Zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o civilnej ochrane obyvateľstva. 
 
(6) zákon NR SR č. 387/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o riadení štátu v krízových situáciách mimo  
času vojny a vojnového stavu. 
 
(7) Vyhlášku MŽP č 204/2010 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej 
služby. 
 
 

§ 44 
2. Vzory príkazov a dokumentov, ktoré budú potrebné pri riadení a zabezpečovaní ochrany pred povodňami. Tvorí 
zvlášť prílohu. 
 
 

§ 45 

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. 
 
 

B. Grafická časť 

Grafická časť obsahuje najmä nasledujúce údaje 

a) predpokladaný rozsah zaplavenia územia zobrazený podľa súradníc záplavových čiar prevzatých z 
príslušnej 
mapy povodňového ohrozenia, 

b) domy, objekty, časti obcí, miest, ktoré môžu byť zaplavené a bude potrebné z nich vykonať evakuáciu, 
c) evakuačné trasy, 
d) objekty určené na núdzové ubytovanie, 
e) priestory na umiestnenie zvierat a materiálu, 
f) priestory sústredenia mechanizmov určených na povodňové záchranné práce, 
g) lokality, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky, 
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h) poloha vodomerných staníc a vodočetných staníc na vodných tokoch, 
i) vyznačenie kritických miest križovania vodných tokov s prístupovými komunikáciami do obcí, 

k priemyselným a poľnohospodárskym areálom v katastrálnom území obce. 
 
Grafická časť predpokladaných povodňových záchranných prác v obci sa vypracúva na mapách 
v mierkach 1 : 1 440, 1 : 2 880 alebo podľa konkrétnych podmienok a možností alebo v digitálnej forme 
v geografickom informačnom 
systéme. 
 

§ 46 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

(1) Tento „Povodňový plán záchranných prác mesta Fiľakovo “ nemení rozsah a účinnosť zákona o štátnej správe vo 
vodnom hospodárstve, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na úseku ochrany pred 
povodňami. 
 
(2) Orgány mesta, fyzické osoby a právnické osoby, ktoré majú sídlo (trvalé alebo prechodné bydlisko) na území 
mesta úzko spolupracujú s orgánmi štátnej správy a orgánmi obce pri plnení úloh na úseku ochrany pred povodňami 
vyplývajúcich z platnej právnej úpravy. 
 
(3) V prípade, že fyzické osoby a právnické osoby nebudú dodržiavať ustanovenia tohto organizačného dokumentu 
a VZN o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác, mesto vyvodí voči jeho 
porušiteľom sankcie v súlade s platnou právnou úpravou. 
 
(4) Zmeny a doplnky tohto organizačného dokumentu schvaľuje štatutárny orgán, primátor mesta Fiľakovo. 
 

 
§ 47 

Zrušovacie ustanovenia 
 

(1) Týmto sa zrušuje pôvodný „Povodňový plán záchranných prác mesta Fiľakovo“ schválený uznesením                    
č. 13/2000 zo dňa 28.04.2000. 

 
 

§ 48 

Právoplatnosť a účinnosť 
 

(1) Povodňový plán záchranných prác mesta Fiľakovo bol dňa ............... schválený Mestským zastupiteľstvom vo 
Fiľakove pod uznesením č. ......... / 2011. 
 
(2) Povodňový plán záchranných prác mesta Fiľakovo nadobudne účinnosť dňom jeho schválenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   JUDr. Jaromír KALI ČIAK 
 primátor mesta 

 



Povodňový plán záchranných prác mesta Fiľakovo 

 

 
Strana 44 /44 

 
 
Vo Fiľakove, apríl - máj 2011       
 
 
 
 
 
Vypracoval:     Ing. Július KOVÁCS 
 Ing. Ivan VANKO 
 Margita SUPPENOVÁ 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove  
1. ruší: 
Povodňový plán záchranných prác mesta Fiľakovo schválený uznesením č. 13/2000 zo dňa 28.04.2000.  
2. schvaľuje : 
 „Povodňový plán záchranných prác mesta Fiľakovo“, ktorý je spracovaný v súlade s požiadavkami 
a ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a k nemu 
vydanými vykonávacími predpismi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


