POVODŇOVÝ PLÁN ZÁCHRANNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH
PRÁC OBCE V E Ľ K Ý L I P N Í K
------------------------------------------------------------------------------------------------

Povodňový plán je vypracovaný na základe § 5 a 19 zákona NR SR č. 666/2004
Z. z. o ochrane pred povodňami a v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia
SR č. 384/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov,
o ich schvaľovaní a aktualizácii.
Povodňový plán záchranných prác zahrňa úlohy, sily a prostriedky obce Veľký Lipník
ako aj povodňovej komisie obce v ochrane pred povodňami, náväznosťou a vzťahy medzi
jednotlivými orgánmi obce a orgánmi štátnej správy a vodohospodárskymi orgánmi zodpovednými za ochranu pred povodňami.
Článok I
Úvodné ustanovenie
1) Povodňou je
a) prechodné výrazné zvýšenie hladiny vodného toku, pri ktorom bezprostredne hrozí
vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku už vylieva,
b) stav, pri ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok do recipienta a dochádza k zaplaveniu územia obce vnútornými vodami,
c) stav, pri ktorom z dôvodu odchodu ľadov, vzniku ľadových zátarás, ľadovej
zápchy a iných prekážok v koryte vodného toku hrozí vyliatie vody z koryta
vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku už vylieva,
d) stav, pri ktorom z dôvodu estrémnej zrážkovej činnosti dochádza k zaplavovaniu
územia obce, alebo
e) stav, pri ktorom z dôvodu poruchy alebo havárie vodnej stavby hrozí vyliatie vody
z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku vylieva.
2) Nebezpečenstvo povodne je situácia charakterizovaná najmä
a) dlhotrvajúcimi výdatnými atmosférickými zrážkami a ich rýchlym odtokom do vodných
tokov,
b) varovnou meteorologickou predpoveďou extrémnych zrážok,
c) zvýšeným odtokom z topiaceho sa snehu a nebezpečným odchodom ľadov,
d) rýchlym vzostupom hladiny vodného toku s predpokladom dosiahnutia stupňov
povodňovej aktivity,
e) vznikom mimoriadnej udalosti na vodnej stavbe.
3) Povodňová situácia je stav, keď hrozí nebezpečenstvo vzniku povodne alebo povodeň
už vznikla. Ide o stav charakterizovaný dosiahnutím jednotlivých stupňov povodňovej
aktivity na vodných tokoch alebo na vodných stavbách. Za povodňovú situáciu sa
považuje aj stav, pri ktorom je ohrozená alebo narušená stabilita a bezpečnosť vodnej
stavby.

4) Povodeň, nebezpečenstvo povodne a povodňová situácia na území obce Veľký
Lipník súvisí s potom Lipník, jeho ľavostranným prítokom Šoltysa a ostatnými prítokmi týchto tokov.
5) Vodné toky na území obce Veľký Lipník sú v správe Povodia Popradu a Dunajca
so sídlom v Poprade (PPaD).

Článok II
Úlohy obce v ochrane pred povodňami
1) Obec vo svojom územnom obvode vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku
ochrany pred povodňami, v rámci ktorého najmä:
- zabezpečuje pracovné sily a vecné prostriedky na ochranu pred povodňami,
- zabezpečuje vybavenie obecného hasičského zboru potrebnými prostriedkami a
výstrojom na výkon povodňových záchranných prác,
- dohliada na vykonávanie protipovodňových opatrení vlastníkmi, správcami a užívateľmi vodných stavieb a iných objektov na území obce,
- na podnet správcu vodného toku organizuje a zabezpečuje hlásnu a varovnú povodňovú službu,
- vykonáva hliadkovú službu,
- vyhlasuje a odvoláva stav pohotovosti a stav ohrozenia na území obce,
- organizuje a riadi v súčinnosti s obvodným úradom životného prostredia (ObÚŽP)
a Hasičským záchranným zborom (HaZZ) vykonávanie povodňových záchranných
prác v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne,
- ukladá povinnosti právnickej osobe, fyzickej osobe, poskytnúť nemé plnenie na
zvládnutie úloh pri ochrane pred povodňami,
- zúčastňuje sa povodňových prehliadok na vodných tokoch pretekajúcich cez územie
obce,
- prejednáva priestupky na úseku ochrany pred povodňami,
- bezodkladne informuje obvodnú povodňovú komisiu o vzniku povodňovej situácie,
- na plnenie úloh na úseku ochrany pred povodňami zriaďuje povodňovú komisiu obce.

Článok III
Pôsobnosť obce pri jednotlivých opatreniach
na ochranu pred povodňami

§ 1
Stupne povodňovej aktivity
1) Mieru nebezpečenstva povodne určujú tieto stupne povodňovej aktivity:
a) I. stupeň - stav bdelosti
b) II. stupeň - stav pohotovosti
c) III. stupeň - stav ohrozenia

2) Stav bdelosti v obci nastáva:
- ak hladina vodných tokov stúpa a blíži sa na niektorých úsekoch k brehovej čiare.
Stav bdelosti zaniká ak voda klesne pod brehovú čiaru a má klesajúcu tendenciu.
3) Stav pohotovosti sa vyhlasuje:
- ak hladina vody v koryte potokov na území obce dosiahne na niektorom úseku
brehovú čiaru a má stúpajúcu tendenciu,
- ak možno očakávať rýchle topenie snehu alebo odchod ľadov.
4) Stav ohrozenia sa vyhlasuje:
- ak voda vystúpi z koryta vodného toku na území obce a môže spôsobiť škody,
- ak pri odchode ľadov sa začali tvoriť ľadové zátarasy,
- ak extrémnou zrážkovou činnosťou (prietrž mračien, ...) vzniknú prívalové vody.
5) Stav pohotovosti a stav ohrozenia sa odvoláva, ak pominú skutočnosti, na základe
ktorých sa vyhlasil alebo ak sa vykonali nevyhnutné technické opatrenia na zamedzenie vzniku ďalších povodňových škôd.
6) Stav pohotovosti a stav ohrozenia vyhlasuje a odvoláva starosta obce - predseda povodňovej komisie obce a to na návrh správcu vodného toku alebo z vlastného podnetu.
7) O vyhlásení a odvolaní stavu pohotovosti a stavu ohrozenia obec bezodkladne informuje správcu vodných tokov (PPaD), obvodný úrad (ObÚŽP) a Hasičský záchranný
zbor (HaZZ).
8) O vyhlásení a odvolaní stupňa povodňovej aktivity obec informuje aj právnické a fyzické osoby zaradené do ochrany pred povodňami.
§ 2
Hlásna a varovná povodňová služba
1) Na podnet správcu vodného toku obec organizuje a zabezpečuje hlásnu a varovnú
povodňovú službu, ktorou sa varuje obyvateľstvo pred nebezpečenstvom povodne.
2) Občanov v obci pred nebezpečenstvom povodne varuje obec najmä miestnym rozhlasom, alebo inými zvukovými signálmi (elektrická siréna CO, zvony, hlásnik v prípade
vypnutia el. prúdu).
3) Obec upozorňuje na nebezpečenstvo povodne obce ležiace nižšie na toku pretekajúcom obcou, to je obec Haligovce a Červený Kláštor.
§ 3
Hliadková služba
1) Hliadková služba sleduje vývoj povodňovej situácie a zisťuje údaje potrebné na
výkon hlásnej a varovnej povodňovej služby a na riadenie a koordináciu opatrení na
ochranu pred povodňami.

2) Obec vykonáva hliadkovú činnnosť vo svojom územnom obvode v čase stavu
ohrozenia na základe rozhodnutia povodňovej komisie obce, ktorá aj výkon tejto
služby zabezpečuje svojimi členmi a členmi Dobrovoľného hasičského zboru obce.
3) Údaje o vodných tokoch na území obce zistené hliadkovou službou sú vyhodnotené
povodňovou komisiou a oznámené správcovi vodného toku a v nevyhnutnom prípade
aj Obvodnej povodňovej komisií.
§ 4
Povodňové zabezpečovacie práce
1) Povodňové zabezpečovacie práce sú opatrenia na ochranu pred povodňami na vodných tokoch na území obce umožňujúce uvoľňovanie a obnovovanie voľného prietoku
vodného toku.
Zabezpečovacimi prácami sú najmä:
- odstraňovanie prekážok brániacich plynulému odtoku vody,
- ochrana koryta vodného toku a jeho brehov pred ich narúšením, poškodzovaním
a pred zosúvaním,
- narušenie ľadových zátarás,
- budovanie druhotných ochranných línií,
- iné práce vykonané na príkaz orgánu štátnej správy ochrany pred povodňami
počas stavu ohrozenia.
2) Počas stavu pohotovosti a stavu ohrozenia vykonáva povodňové zabezpečovacie
práce správca vodného toku na príkaz príslušného orgánu štátnej správy ochrany
pred povodňami.
§5
Povodňové záchranné práce
1) Povodňové záchranné práce sú opatrenia vykonávané na záchranu životov, zdravia
a majetku v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni v bezprostredne ohrozených alebo už zaplavených územiach obce.
2) Ohrozenými územiami v povodí potoka Lipník a jeho prítoku Šoltysa sú tieto lokality:
- miestna komunikácia v časti Bočkajovský kút (za Hasičskou zbrojnicou) a rodinné
domy súpisné číslo 181, 182, 183 (potok Lipník a prítok z ľavej strany),
- most na miestnej komunikácii ku cirkvi (potok Lipník),
- záhrady a hospodárske budovy pri súp. č. 290, 279, 278, 276 (potok Šoltysa)
- zadná časť záhrady pri súp. č. 54 (potok Lipník),
- most na účelovej komunikácií pri ihrisku TJ (potok Lipník).
Pri extremnej zrážkovej činnosti (prietrž mračien) alebo pri vytváraní ľadových
zátarasov je ohrozeným územím lokalita operatívne určená povodňovou komisiou.
3) V záujme záchrany obyvateľstva z ohrozeného územia povodňová komisia obce

vykoná:
a) evakuáciu obyvateľstva na nevyhnutne potrebný čas. Miestom dočasného ubytovania je kultúrny dom v obci,
b) zriadi hliadky na ochranu a záchranu majetku evakuovaných osôb,
c) v prípade potreby zabezpečí prostredníctvom príslušnej vodárenskej spoločnosti
náhradný zdroj pitnej vody formou cisterien,
d) za pomoci požiarnej techniky obecného hasičského zboru, techniky poskytnutej
právnickými a fyzickými osobami zabezpečuje:
- odstraňovanie prekážok brániacich plynulému odtoku vôd,
- nevyhnutné práce na poškodených prístupových komunikáciách (obnovenie
prístupu, výstavby provizórnych objektov),
- odčerpávanie vody zo zatopených domov, pivníc, studní, žúmp a iných objektov,
- odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, z verejných priestranstiev
a z komunikácií,
e) iné práce spojené s ochranou pred povodňami počas stavu ohrozenia na príkaz
orgánu štátnej správy.
Článok IV
Prostriedky na výkon povodňových záchranných prác
1) Potrebný materiál na výkon povodňových záchranných prác, ako sú lopaty, čakany,
motyky, sekeromotyky, vedrá, požiarne háky a rebríky, záchranné lana a pod. je
uskladnený v obecnej hasičskej zbrojnici.
2) Ostatný materiál na výkon povodňových záchranných prác, ako sú dosky, hranoly,
drevá a pod. dodá v prípade potreby na požiadanie povodňovej komisie obce
Lesné družstvo Križová skala Veľký Lipník.
3) Stroje potrebné na výkon povodňových záchranných prác, ako sú UNC, bielorus,
traktor, fekálny voz, nákladné motorové vozidlo zabezpečí Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník na vyžiadanie povodňovej komisie obce.
4) Obec má k dispozícií požiarnu cisternu CAS 25 a požiarnu striekačku PPS 12.
Článok V
Spolupôsobenie a zodpovednosť za porušenie povinnosti
1) Na zabezpečenie ochrany pred povodňami sú právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia a fyzické osoby povinné riadiť sa príkazmi povodňovej komisie obce,
najmä:
a) umožniť vstup orgánom štátnej správy ochrany pred povodňami alebo nimi povereným osobám na nehnuteľnosti, ku ktorým majú vlastnícke právo, právo
správy, sú ich oprávnenými držiteľmi alebo k ním majú iné užívacie právo,
b) poskytnúť osobnú pomoc a vecné prostriedky na ochranu života, zdravia a
majetku pred povodňami,
c) konať tak, aby svojou činnosťou nepoškodzovali vodné toky, vodné stavby
a inak nezhoršovali odtokové pomery.

2) Nesplnenie povinností vyplývajúcich z príslušných ustanovení zákona NR SR
č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami právnickou osobou, fyzickou osobou
- podnikateľom, alebo fyzickou osobou je správnym deliktom, ktorý rieší príslušný
orgán štátnej správy ochrany pred povodňami (krajský úrad životného prostredia,
obvodný úrad životného prostredia).
3) Obec je správnym orgánom na riešenie následovných priestupkov na úseku ochrany
pred povodňami:
- umiestnenie a prevádzkovanie stavieb, ktoré môžu zhoršiť odtok povodňových
prietokov v aktívnej zóne inundačného územia, 1)
- skladovanie odplaviteľného materiálu, látok a predmetov v aktívnej zóne inundačného územia, 1)
- zriaďovanie oplotenia, živých plotov a iných obdobných prekážok v aktívnej zóne
inundačného územia, 1)
- zriadenie táborov, kempov a iných dočasných ubytovacích zariadení v aktívnej
zóne inundačného územia, 1)
- zriadenie skládky odpadov a skladu nebezpečných látok v aktívnej zóne inundačného
územia, 1)
- nevypracovanie povodňového plánu vlastníkom pre objekty, ktoré môžu byť postihnuté povodňou.
4) Príslušným na prejednávanie priestupkov je starosta obce, pričom môže uložiť pokutu
od 500,- Sk do 50.000,- Sk, podľa povahy priestupku. Výnos pokút je príjmom obce.
Článok VI
1) Tento povodňový plán schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom 14. zasadnutí
dňa 11. 11. 2005.
Vo Veľkom Lipníku dňa 11. 11. 2005

Ing. Štefan Stempák
starosta obce
PRÍLOHY:
1) Štatút povodňovej komisie obce Veľký Lipník
2) Zoznam členov povodňovej komisie a plán zvolania
3) Hlásna a varovná služba, Hliadková služba
4) Súpis prac. síl a vecných prostriedkov pre použitie v prípade povodňových
záchranných prác
5) Menovacie dekréty členov povodňovej komisie

VYSVETLIVKY:
1) inundačným územím je územie priľahlé k vodnému toku pravdepodobne zaplavované
vyliatím vody z koryta potoka pri povodniach

PRÍLOHA č. 1
--------------------------------SCHVAĽUJEM
Číslo: 316/2005
Vo Veľkom Lipníku dňa 11. 11. 2005

..........................................
starosta obce

Š T A T Ú T
POVODŇOVEJ KOMISIE OBCE VEĽKÝ LIPNÍK
Článok 1
Účel štatútu

Štatút povodňovej komisie obce Veľký Lipník je vydaný v súlade s § 23 ods. 4
zákona NR SR č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami a jeho účelom je vymedzenie úloh povodňovej komisie obce a jej jednotlivých členov v čase nebezpečenstva
povodne a počas povodne na území obce Veľký Lipník.
Článok 2
Právne postavenie povodňovej komisie
1) Povodňová komisia obce Veľký Lipník je činná v čase nebezpečenstva povodne a počas
povodne na území obce Veľký Lipník.
2) Povodňová komisia je podriadená Obvodnej povodňovej komisii v Starej Ľubovni.
3) Povodňová komisia obce Veľký Lipník je 5 členná, jej predsedom je starosta obce,
ktorý vymenúva ďalších jej štyroch členov a vymedzuje úlohy jednotlivých členov v
čase jej aktívnej činnosti.
4) Sídlom povodňovej komisie je kancelária starostu obce v budove Obecného úradu
Veľký Lipník č. 283.
5) Územná pôsobnosť povodňovej komisie je zhodná s územnou pôsobnosťou samosprávy
obce Veľký Lipník a zahrňa celé katastrálne územie Veľký Lipník.
Článok 3
Úlohy povodňovej komisie
1) Povodňová komisie obce v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne
a) riadi, koordinuje a kontroluje ochranu pred povodňami na území obce Veľký Lipník,
b) vydáva príkazy právnickým, fyzickým osobám a občanom na vykonanie opatrení
potrebných na zabezpečenie ochrany pred povodňami,
c) spracúva správy o povodňovej situácii na území obce Veľký Lipník a predkladá
ich Obvodnému úradu v Starej Ľubovni,

d) vedie v povodňovom denníku chronologické záznamy o svojej činnosti, v časovom
slede zaznamenáva prietuh a následky povodne, vykonávané opatrenia, vydávané
príkazy, požiadavky o poskytnutie pomoci a spôsoby ich riešenia.

Článok 4
Úlohy jednotlivých členov povoňovej komisie
1) Jednotliví členovia povodňovej komisie obce v čase nebezpečenstva povodne a počas
povodne plnia následovné úlohy:
a) Predseda povodňovej komisie - starosta obce
1) vyhlasuje a odvoláva stav pohotovosti a stav ohrozenia na území obce,
2) ukladá povinnosti právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom alebo fyzickým
osobám poskytnúť vecné plnenie na zabezpečenie ochrany pred povodňami ako
aj poskytnúť pomoc pracovnými silami,
3) vykonáva prepojenie na Obvodnú povodňovú komisiu,
4) prejednáva priestupky na úseku ochrany pred povodňami podľa § 43 ods. 1
zákona NR SR č. 666/2004 Z. z.
b) 1. člen komisie - podpredseda komisie
1) zabezpečenie hlásnej a varovnej služby,
2) zabezpečovanie hliadkovej služby,
3) vedenie povodňového denníka
c) 2. člen komisie
1) zabezpečuje v rámci obce pracovné sily a prostriedky na ochranu pred povodňami
a vyhotovuje ich súpis. V tomto smere spolupracuje s predsedom komisie,
2) organizuje pomoc v rámci možnosti obce iným subjektom ohrozovaných povodňou
pracovnými silami a vecnými prostriedkami ak o to požiadajú.
d) 3. člen komisie
1) zabezpečuje súčinnosť s Hasičským záchranným zborom a Obvodným úradom
životného prostredia,
2) vyžaduje pomoc Hasičského záchranného zboru a ďalších zachr. zložiek,
3) riadi činnosť technického štábu povodňovej komisie.
e) 4. člen komisie
1) dohliada a zároveň informuje komisiu o opatreniach, ktoré majú prijať vlastníci,
správcovia a užívatelia nehnuteľností na území obce v blízkosti vodného toku v
ochrane pred povodňou,
2) zúčastňuje sa povodňových prehliadok na vodnom toku v obci, o čom bezodkladne
informuje povodňovú komisiu.

Článok 5
Uvádzanie komisie do činnosti
1) Povodňovú komisiu obce uvádza do činnosti starosta obce a v čase jeho neprítomnosti
zástupca starostu obce - podpredseda povodňovej komisie.
2) Členov komisie zvoláva starosta obce telefonicky, alebo určenými spojkami v prípade
nefungujúceho telefonického spojenia.

Článok 6
Technický štáb povodňovej komisie
1) Technický štáb je poradným a výkonným orgánom povodňovej komisie, je minimálne
štvorčlenný a je zložený z členov obecného hasičského zboru, ktorí sú do tejto funkcie
vymenovaní.
2) Technický štáb vykonáva záchranné práce v čase nebezpečenstva povodne a počas
povodne s vecnými prostriedkami a hasičskou technikou, ktorú má v správe obecný
hasičský zbor.
Článok 7
Záverečné ustanovenie
1) Štatút povodňovej komisie obce Veľký Lipník, jeho zmeny a doplnky schvaľuje
starosta obce.
2) Štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.

PRÍLOHA č. 2

POVODŇOVÁ KOMISIA OBCE VEĽKÝ LIPNÍK (PKO)
ZOZNAM ČLENOV - PLÁN ZVOLANIA
__________________________________________________

Meno a priezvisko

Funkcia v PKO

Zamestnanie

Bydlisko

Telefonicky kontakt
pracovisko/bydlisko
___________________________________________________________________________________
Ing. Štefan Stempák

predseda

V.Lipník č. 283

V. Lipník č. 315

052-4282122/4397128
0905935422

Mgr. Juraj Berila

1. člen podpredseda

V.Lipník č. 45

V. Lipník č. 201

052-4282521/4397104

Ing. Peter Labant

2. člen

V.Lipník č.345

V. Lipník č. 62

052-4282131/4397337
0903629781

Michal Jedinák

3. člen

SZČO

V. Lipník č. 8

0905928517

Bc.Pavol Pješčák

4. člen

SZČO

V. Lipník č. 195

0907923985/052-4397334

Spojky pre zvolanie členov komisie:
1) Ľuba Berilová, Veľký Lipník č. 201, tel.: 052-4397104 - zvolanie podpredsedu a 4. člena
2) Mária Kuľandová, Veľký Lipník č. 32, tel.: 052-4397271 - zvolanie 2. a 3. člena

Kontakt na Obvodnú povodňovú komisiu v Starej Ľubovni:
Ing. Jozef BENKO, 052-4321303, 4282581

Vo Veľkom Lipníku dňa 11. 11. 2005

Ing. Štefan Stempák
starosta obce

PRÍLOHA č. 3

HLÁSNA A VAROVNÁ POVODŇOVÁ SLUŽBA (HaVPP)
______________________________________________________

Meno a priezvisko

Funkcia v
Zamestnanie
Bydlisko
Telefonicky kontakt
HaVPP
pracovisko/bydlisko
_______________________________________________________________________________________

Mária Gvozdiaková
Ľuba Berilová

člen
člen

V.Lipník č. 283
V.Lipník č. 283

V. Lipník č. 23
V. Lipník č. 201

052-4282121/4397250
0908271996/4397104

HLIADKOVÁ SLUŽBA (HS)
___________________________

Meno a priezvisko

Funkcia v
Zamestnanie
Bydlisko
Telefonicky kontakt
HaVPP
pracovisko/bydlisko
_______________________________________________________________________________________

1) Ján Novák
2) Milan Čarnota

člen
člen

V.Lipník č. 345
Lesnica

V. Lipník č. 340
V. Lipník č. 286

052-4282131/0908256202
052-4285031/0905916242

Vo Veľkom Lipníku dňa 11. 11. 2005

Ing. Štefan Stempák
starosta obce

PRÍLOHA č. 4

S ú p i s
pracovných síl, ktoré budú použité v prípade
záchranných prác v rámci povodňového plánu obce

P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Meno a priezvisko
Vasil Stempák
Peter Želonka
Michal Novák
Jozef Habiňák
Vasil Bočkaj
Ján Gally
Mikuláš Lichvár
Slavomír Gluchman
Jozef Židišin

Č. d.
V.Lipník 151
V.Lipník 262
V.Lipník 154
Haligovce
V.Lipník 130
V.Lipník 188
V.Lipník 217
V.Lipník 110
V.Lipník 303

Charakter pomoci
člen technického štábu
člen technického štábu
člen technického štábu
člen technického štábu
vodič nákladného vozidla
pomocná prac. sila
pomocná prac. sila
pomocná prac. sila
pomocná prac. sila

S ú p i s
vecných prostriedkov, ktoré môžu byť použité
v rámci povodňového plánu záchranných prác

P. č.
1.

Práv. - fyz. osoba
Poľnohospodárske družstvo

Sídlo
Veľký Lipník

Druh vecného prostriedku
UNC, bielorus, traktor, fekálny voz, nákladné mot. vozidlo

Vo Veľkom Lipníku dňa 11. 11. 2005

Ing. Štefan Stempák
starosta obce

PRÍLOHA č. 5

OBEC

V e ľ k ý

L i p n í k , 065 33, okr. Stará Ľubovňa

Vo Veľkom Lipníku dňa 11. 11. 2005
Číslo: 316/2005

Mgr. Juraj B e r i l a
Veľký Lipník č. 201

M E N O V A C Í
D E K R É T
______________________________________

Podľa § 23 ods. 3 zákona NR SR č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami,
v platnom znení, Vás týmto

v y m e n ú v a m
za 1. člena povodňovej komisie obce Veľký Lipník s účinnosťou od 12. 11. 2005.

Povinnosti člena povodňovej komisie sú uvedené v § 23 ods. 1 písmeno a) až d)
horecitovaného zákona a bližšie sú špecifikované v Štatúte povodňovej komisie, s
ktorými budete oboznámený na prvom zasadnutí komisie.
Povinnosti člena č. l: 1) zabezpečovanie hlásnej a varovnej služby
2) zabezpečovanie hliadkovej služby
3) vedenie povodňového denníka

Ing. Štefan Stempák
starosta obce

Prevzal: ............................................
dátum a podpis

PRÍLOHA č. 5

OBEC

V e ľ k ý

L i p n í k , 065 33, okr. Stará Ľubovňa

Vo Veľkom Lipníku dňa 11. 11. 2005
Číslo: 316/2005
Ing. Peter

L a b a n t

Veľký Lipník č. 62

M E N O V A C Í
D E K R É T
______________________________________

Podľa § 23 ods. 3 zákona NR SR č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami,
v platnom znení, Vás týmto

v y m e n ú v a m
za 2. člena povodňovej komisie obce Veľký Lipník s účinnosťou od 12. 11. 2005.

Povinnosti člena povodňovej komisie sú uvedené v § 23 ods. 1 písmeno a) až d)
horecitovaného zákona a bližšie sú špecifikované v Štatúte povodňovej komisie, s
ktorými budete oboznámený na prvom zasadnutí komisie.
Povinnosti člena č. 2 : 1) zabezpečuje v rámci obce pracovné sily a prostriedky na ochranu pred povodňami a vyhotovuje ich súpis. V tomto smere
spolupracuje s predsedom komisie
2) organizuje pomoc v rámci možnosti obce iným subjektom
ohrozovaných povodňou pracovnými silami a vecnými
prostriedkami ak o to požiadajú.

Ing. Štefan Stempák
starosta obce

Prevzal: ..............................................
dátum a podpis

PRÍLOHA č. 5

OBEC

V e ľ k ý

L i p n í k , 065 33, okr. Stará Ľubovňa

Vo Veľkom Lipníku dňa 11. 11. 2005
Číslo: 316/2005
Michal J e d i n á k
Veľký Lipník č. 8

M E N O V A C Í
D E K R É T
______________________________________

Podľa § 23 ods. 3 zákona NR SR č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami,
v platnom znení, Vás týmto

v y m e n ú v a m
za 3. člena povodňovej komisie obce Veľký Lipník s účinnosťou od 12. 11. 2005.

Povinnosti člena povodňovej komisie sú uvedené v § 23 ods. 1 písmeno a) až d)
horecitovaného zákona a bližšie sú špecifikované v Štatúte povodňovej komisie, s
ktorými budete oboznámený na prvom zasadnutí komisie.
Povinnosti člena č. 3 : 1) zabezpečuje súčinnosť s Hasičským záchranným zborom a
Obvodným úradom životného prostredia
2) vyžaduje pomoc Hasičského záchranného zboru a ďalších
záchran. zložiek
3) riadi činnosť technického štábu povodňovej komisie.

Ing. Štefan Stempák
starosta obce

Prevzal: ....................................................
dátum a podpis

PRÍLOHA č. 5

OBEC

V e ľ k ý

L i p n í k , 065 33, okr. Stará Ľubovňa

Vo Veľkom Lipníku dňa 11. 11. 2005
Číslo: 316/2005
Bc. Pavol

P j e š č á k

Veľký Lipník č. 195

M E N O V A C Í
D E K R É T
______________________________________

Podľa § 23 ods. 3 zákona NR SR č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami,
v platnom znení, Vás týmto

v y m e n ú v a m
za 4. člena povodňovej komisie obce Veľký Lipník s účinnosťou od 12. 11. 2005.

Povinnosti člena povodňovej komisie sú uvedené v § 23 ods. 1 písmeno a) až d)
horecitovaného zákona a bližšie sú špecifikované v Štatúte povodňovej komisie, s
ktorými budete oboznámený na prvom zasadnutí komisie.
Povinnosti člena č. 4 : 1) dohliada a zároveň informuje komisiu o opatreniach, ktoré majú
vlastníci, správcovia a užívatelia nehnuteľností na území obce
v blízkosti vodného toku v ochrane pred povodňou
2) zúčastňuje sa povodňových prehliadok na vodnom toku v obci,
o čom bezodkladne informuje povodňovú komisiu.

Ing. Štefan Stempák
starosta obce

Prevzal: ....................................................
dátum a podpis

Prezenčná listina z prvého zasadnutia Povodňovej
komisie obce Veľký Lipník, konaného dňa 11. 11. 2005
__________________________________________________________

Prítomní:

Vlastnoručný podpis

1) Ing. Štefan Stempák, predseda komisie

................................................

2) Mgr. Juraj Berila, 1. člen-podpredseda komisie

................................................

3) Ing. Peter Labant, 2. člen komisie

................................................

4) Michal Jedinák,

3. člen komisie

................................................

5) Bc. Pavol Pješčák, 4. člen komisie

................................................

Schvaľujem:

----------------------------pplk. JUDr. Ján Frohlich
riaditeľ OR HaZZ
Stará Ľubovňa
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