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VEC
Povodňový plán zabezpečovacích prác vodovodu v obci Makov
I.
Všeobecné ustanovenia
1. Firma Vodohospodár Makov, spol.s r.o. je podnikateľská spoločnosť, zapísaná v OR OS
Ţilina vo vloţke č. 3374/L, oddiel: Sro
Jej 100% vlastníkom je Obec Makov, Makov č. 60, 023 56 Makov.
2. Uvedená firma je vlastníkom a nájomcom vodovodov v obci Makov. Zabezpečuje
prevádzku a správu vodovodov a celého vodovodného systému v obci Makov.
3. Korešpondenčná adresa a sídlo spoločnosti je:
Makov č. 60
023 56 Makov
IČO: 36002950
DIČ.: 2020134226
IČ DPH: SK 2020134226
č.tel.: 041/4364218
fax: 041/4364220
e-mail: vodo@mail.t-com.sk, makov@makov.sk
Zodpovednými osobami za plnenie povinností z Povodňového plánu zabezpečovacích prác
vodovodu v obci Makov sú:
Ing. Marián Masnica, konateľ spoločnosti, č. tel.: 0905444372
p. Ivan Gajdoš, technický správca vodovodu, č. tel.:0902604115.
II.
Povinnosti správcu vodovodu a vlastníka a správcu stavby, objektu a zariadenia
umiestneného na vodnom roku
1. V zmysle § 10, ods. 2, písm. c) a d) zákona NR SR č. 7/2010 o ochrane pred povodňami
správca vodovodu ako potrubného líniového vedenia kriţujúceho vodný tok a vlastník,
správca a uţívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré sú umiestnené na vodnom toku,
sú povinné vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác.
2. V zmysle § 37, ods. 1 zákona NR SR č. 7/2010 o ochrane pred povodňami vlastník, správca
a uţívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku, kriţuje
vodný tok alebo je v inundačnom území, je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie
alebo zmiernenie nebezpečenstva povodne alebo škodlivých následkov povodne na
ochranu ţivota, zdravia, majetku, ţivotného prostredia, kultúrneho dedičstva
a hospodárskej činnosti pred povodňami.
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3. V zmysle § 37, ods. 2 zákona NR SR č.7/2010 o ochrane pred povodňami vlastník, správca
a uţívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku, kriţuje
vodný tok alebo je v inundačnom území, je povinný:
a) v oblasti prevencie
1. vypracovať a aktualizovať povodňové plány zabezpečovacích prác,
2. zabezpečiť podľa povodňových plánov pracovné sily a vecné prostriedky na
výkon povodňových zabezpečovacích prác,
3. umoţniť vykonanie povodňovej prehliadky a zúčastniť sa na jej vykonávaní,
4. predloţiť pri povodňovej prehliadke na poţiadanie na nahliadnutie stavebné
povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie,
5. prijať opatrenia na predchádzanie zhoršenia odtoku povrchových vôd, chodu
ľadov alebo kvality vody,
b) počas povodňovej situácie
1. informovať o povodňovej situácii obec, orgán ochrany pred povodňami
a správcu vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcu
drobného vodného toku,
2. zabezpečovať pracovnú pohotovosť svojich zamestnancov, preverovať ich
pripravenosť a zabezpečovať dostupnosť vecných prostriedkov na ochranu pred
povodňami,
3. zúčastňovať sa na hlásnej povodňovej sluţbe a varovaní obyvateľstva,
4. vykonávať povodňové zabezpečovacie práce podľa povodňového plánu,
5. spolupracovať so správcom vodohospodársky významných vodných tokov
alebo so správcom drobného vodného toku pri povodňových zabezpečovacích
prácach,
6. odstraňovať predmety, ktoré môţu zhoršiť odtok povrchových vôd, chod ľadov
alebo kvalitu vody,
7. zabezpečovať dokumentovanie priebehu povodňovej situácie na vodnej stavbe,
8. vykonať na príkaz orgánu ochrany pred povodňami mimoriadnu manipuláciu
na vodnej stavbe,
c) po povodni
1. odstrániť následky spôsobené povodňou,
2. vyhodnotiť povodňové škody na majetku vo svojom vlastníctve, správe alebo
uţívaní a umoţniť ich verifikáciu,
3. vypracovať súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných
opatreniach a predloţiť ju obci,
4. upraviť kritické miesta, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť priebeh ďalšej
povodne,
d) vykonávať iné opatrenia na ochranu ľudského zdravia, ţivotného prostredia,
kultúrneho dedičstva, hospodárskej činnosti a na predchádzanie povodňovým škodám.
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III.
Identifikácia objektov, ktoré sú umiestnené na vodnom toku
a povinnosti správcu
1. Identifikácia objektov:
Por. č.

Názov objektu

Identifikácia miesta

1.

Odberný objekt obecného vodovodu

2.

Odberný objekt vodovodu Belone

Makov-Kopanice-Papajovský potok
(728,4 m n.m.)
Makov-Čierne-Belone-Beloňovský
potok

2. Odberné objekty sú umiestnené v horných častiach toku. V prípade nebezpečenstva
povodne a povodňovej situácie technický správca vodovodu monitoruje odberné objekty,
odstraňuje z nich naplaveniny, monitoruje vodný tok pod odbernými objektmi smerom ku
prameňom, či nie sú na toku uhynuté zvieratá.
3. Zároveň technický správca vodovodu monitoruje moţné podmytie, narušenie stability
odberných objektov, resp. ich úplné zaplavenie. O týchto skutočnostiach ihneď informuje
konateľa spoločnosti a protipovodňovú komisiu obce.

IV.
Identifikácia križovania vodných tokov podľa projektu skutočného vyhotovenia
vodovodu v obci Makov a povinnosti správcu
1.
Materiál D (mm)

Spôsob

Identifikácia
križovania

P.
č.

Vetva

1.

Prívodné
potrubie P1

PVC

110 x 4,3

križovania
v toku

2.

Prívodné
potrubie P1

oceľ

100

v toku

3.

Zásobné
potrubie A

PVC

110 x 4,3

v toku

4.

Zásobné
potrubie A

PVC

110 x 4,3

v toku

5.

Zásobné
potrubie A

PVC

110 x 4,3

v toku

6.

Zásobné
potrubie A

PVC

110 x 4,3

v toku
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Pri odbernom objekte
Makov-KopanicePapaje
Pri úpravni vody
Makov-KopanicePapaje
Pri Úpravni vody
Makov-KopanicePapaje
Makov-KopanicePapaje pri moste nad
RD p. Pavla Gašparíka
súp.č. 86
Makov-KopanicePapaje na sútoku
Papajovského potoka
a Kysuce povyše
pohostinstva
Makov-KopanicePapaje za
pohostinstvom

Situácia
projektu skut.
vyhotovenia
21

Tok
Papajovský
potok

20

Papajovský
potok

20

Papajovský
potok

20

Papajovský
potok

19

Papajovský
potok

18

Kysuca

7.

Zásobné
potrubie A2

rPE

50

ponad tok
na moste

8.

Zásobné
potrubie A2

rPE

50

v toku

9.

Výtl. potrubie
A
Zásobné
potrubie B
Zásobné
potrubie J

PVC

110 x 4,3

v toku

rPE

50

v toku

11.

Zásobné
potrubie J

rPE

50

v toku

12.

Zásobné
potrubie Z1

rPE

50

v toku

13.

Výtl. potrubie
A

PVC

110 x 4,3

ponad tok

14.

Zásobné
potrubie Z
Zásobné
potrubie C

PVC

110 x 4,3

popod tok

oceľ

80

ponad tok

Zásobné
potrubie
Vod.-Ústredie
smerom k
cintorínu
Zásobné
potrubie V1
Zásobné
potrubie V1-3
Zásobné
potrubie D4

lPE

80

rPE

10.

15.

16.

17.
18.
19.

Makov-KopaniceNová Dedina-most u p.
Sojčákovej
Makov-KopaniceNová Dedina oproti
RD rod. Bobkovej
Makov-Trojačka
povyše poţ. nádrţe
Kysučné

17

Kysuca

16

14

Potok
z Novej
Dediny
Trojačka

Makov-KopaniceJandale poniţe RD p.
Macka
Makov-Trojačka
povyše poţ. nádrţe
Kysučné
Makov-KopaniceJandale poniţe RCH p.
Babiša
Makov-Centrum oproti
bývalej Okrasy
na moste na Vodár.
ulicu
Most u ţelezn. stanice
oproti RD p. Suranovej
Most u sv. Jána
smerom do Potoka

14

Kysuca

14

Trojačka

14

Kysuca

10

Kysuca

03

Kysuca

03

Kysuca

popod tok

Holácky potok za
Penziónom Stará fara

03

Holácky
potok

50

ponad tok

Most do Obracani

02

Kysuca

HDPE

90

v toku

02

Obracane

rPE

50

v toku

Nad RCH p.
Dočárovej súp. č.17
Nad BD MakovČierne súp.č.17 k
Smutníkovcom
Za RD p. Štefana
Záhumenského
v Makove-Čiernom
Makov-Čierne oproti
Penziónu u Medvídka

05

Holácky
potok

06

Holácky
potok

06

Holácky
potok

20.

Zásobné
potrubie D

PVC

90

v toku

21.

Zásobné
potrubie V 1-1
SO227
Zásobné
potrubie D
V1-1 SO227
Zásobné
potrubie D
Zásobné
potrubie V1-1
SO227

HDPE

100

v toku

PVC
HDPE

90
100

v toku
v toku

Makov-Čierne most
u starej školy

07

Holácky
potok

PVC

90

v toku

07

HDPE

100

v toku

Makov-Čierne oproti
Agrofarmy
Makov-Čierne most
oproti spadnutého
kravína u Agrafarmy

Holácky
potok
Holácky
potok

22.

23.
24.
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2. Povinnosťou technického správcu vodovodu je v prípade nebezpečenstva povodne
a povodňovej situácie monitorovať kriţovanie vodného toku. V prípade, ţe by došlo
k narušeniu stability kriţovaní vodného toku, je povinný ihneď zastaviť vodu pri
najbliţšom hlavnom uzávere a ihneď túto skutočnosť nahlásiť konateľovi spoločnosti
a miestnej povodňovej komisii.
3. Ďalší postup bude zadaný vedením spoločnosti a miestnou povodňovou komisiou tak, aby
došlo k bezpečnému zásobovaniu obyvateľstva pitnou vodou podľa Povodňového plánu
záchranných prác obce, ktorého súčasťou je Plán núdzového zásobovania vodou.
V.
Záverečné ustanovenia
1. Kontakty:
1. Kontakt na technického správcu vodovodu:
Ivan Gajdoš - 041/4364218, 0902 604 115
2. Kontakt na konateľa spoločnosti:
Ing. Marián Masnica – 041/4364220, 0905 444 372
3. Kontakt na predsedu miestnej povodňovej komisie:
Ing. Marián Masnica – 041/4364220, 0905 444 372
4. Kontakt na predsedu obvodnej povodňovej komisie:
Ing. Marián Furka - odbor krízového riadenia - 041/4333261
5. Kontakt na Obvodný úrad ţivotného prostredia:
041/4334780
6. Kontakt na dispečing Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s.:
Nepretrţitá 24 hod. sluţba – 041/7071729, 041/7003150, 0905 575 347
7. Kontakt na Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru:
041/4312301, 0961/426505
8. Kontakt na poskytovateľa záchrannej zdravotnej sluţby:
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej sluţby – 112, 155
9. Kontakt na obecný hasičský zbor:
Milan Kubošník – 0904003862, Marián Slaninák - 0907360436
10. Kontakt na koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému:
Tiesňové volanie – 112, 041/5117249
2. Vecné prostriedky vyčlenené v rámci firmy na výkon povodňových záchranných prác
2.1 Terénny automobil SUZUKI CA236BP
2.2 Skladové zásoby a technické prostriedky firmy
3. Tento povodňový plán zabezpečovacích prác bol schválený Obvodným úradom
ţivotného prostredia v Čadci listom č.j..........zo dňa.........
V Makove, dňa 5. januára 2011
Ing. Marián Masnica
konateľ spoločnosti

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obec Makov, Makov č. 60, 02356 Makov
www.obecmakov.sk
makov@makov.sk

IČO: 00314129
č. účtu: 0311855487/0900
SLSP, a. s. exp. Turzovka
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tel.: 041/4364220
mobil: 0905 444 372
fax: 041/43 64 220

