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Čl. 1 
Základné ustanovenia 

 
1).  Miestna povodňová komisia v čase nebezpečenstva povodne riadi, koordinuje    
      a kontroluje ochranu pred povodňami na území obce Horné Naštice. 
2). MPK v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne môže vydávať príkazy na  
      vykonanie opatrení potrebných na zabezpečenie ochrany pred povodňami. Tieto príkazy  
      nie sú rozhodnutiami podľa správneho poriadku. 
 

Čl. 2 
Úlohy miestnej povodňovej komisie 

 
1).  Miestna povodňová komisia : 

a) prerokúva a pripomienkuje „ Povodňový plán záchranných prác obce „ a navrhuje  
      jeho zmeny a doplnky 
b) kontroluje ako fyzické osoby ,právnické osoby, správcovia vodných tokov a  

správcovia ( užívatelia ,vlastníci ) vodohospodárskych diel plnia úlohy v oblasti 
ochrany pred povodňami 

c) sleduje a hodnotí vývoj povodňovej situácie a podľa potreby riadi ,usmerňuje  
      a koordinuje činnosť fyzických a právnických osôb, ktoré sa zúčastňujú  
      záchranných prác 

2).   Miestna povodňová komisia v čase nebezpečenstva a počas povodne  : 
a) vyžaduje v prípade potreby pomoc od obvodného úradu, ak vlastné sily  
       a prostriedky nestačia 
b) eviduje vyhlásenie  a odvolanie jednotlivých stupňov  povodňovej aktivity 
c) eviduje všetky hlásenia ,správy a informácie o povodňovej aktivite a  prijaté 

opatrenia 
d) zisťuje, eviduje a vyhodnocuje výšku povodňových škôd, ktoré vznikli na území 

obce 
e) vyžaduje v prípade nevyhnutnej potreby povinnosť  fyzických a právnických osôb 

prispieť na plnenie všeobecnej povinnosti pri ochrane pred povodňami 
f) upozorňuje na nebezpečenstvo povodne orgány, fyzické a právnické osoby na 

území obce a obvodný úrad 
g) zabezpečuje pomoc správcom vodných tokov , správcom ( majiteľom, užívateľom ) 

vodohospodárskych diel a iných objektov na vodných tokoch pri zabezpečovacích 
prácach ak na tieto nestačia vlastnými silami a prostriedkami 

h)  
 

Čl. 3 
Zloženie miestnej povodňovej komisie 

 
1).   Miestna povodňová komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka ,členov 
       a vedúceho technického štábu. 
2).   Predsedom komisie je starosta obce, podpredsedom zástupca starostu obce,  
       vedúcim technického štábu je veliteľ obecného hasičského zboru. Členovia sú  
       občania a určení zástupcovia právnických osôb, ktoré majú sídlo na území obce. 
 
 



 
 

Čl. 4  
 

Uvádzanie komisie do činnosti a jej rokovanie 
 

1).  MPK uvádza do činnosti starosta obce a v čase jeho neprítomnosti zástupca starostu 
obce. 
       
2).  Komisia vykonáva činnosť na rokovaniach, ktoré zvoláva predseda komisie podľa  
      potreby , v prípade nebezpečenstva vzniku povodne alebo podľa povahy  
      povodňovej situácie najmenej však raz za rok. Program rokovania komisie určuje  
      jej predseda. Komisia rokuje aj o úlohách , vyplývajúcich zo schváleného  
      „Povodňového plánu záchranných prác obce „ a kontroluje ako ich príslušné orgány  
     fyzické a právnické osoby plnia. 
3).  Rokovania komisie sú neverejné. 
4).  So súhlasom predsedu komisie možno na jej rokovania prizvať ďalšie osoby,  
       ktorých účasť je pri rokovaní komisie potrebná. 
5).  Rokovanie komisie vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. 
6).  Komisia je spôsobilá uznášať sa , ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.  
      Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. 
7).  V nevyhnutných prípadoch so súhlasom predsedu komisie môže člena komisie  
      zastupovať ním poverený zástupca. Takto poverený zástupca koná vždy osobne,   
      pričom zo zastupovania vznikajú práva a povinnosti zastúpeného. 
8).  O priebehu rokovania a uzneseniach komisie vyhotovuje tajomník komisie záznam,  
      ktorý zasiela všetkým členom komisie . Člen komisie, ktorého stanovisko sa  
      neprijalo je oprávnený žiadať, aby sa to uviedlo v zázname. 
9).  V čase medzi rokovaniami MPK, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania , môže  
      rozhodnúť o vykonaných neodkladných opatreniach predseda komisie. Tieto 
opatrenia  musia byť prerokované a schválené na najbližšom rokovaní komisie. 
 

 
Čl. 5 

Predseda miestnej povodňovej komisie 
 

1).  Predseda komisie : 
a) riadi prácu komisie 
b) informuje príslušné povodňové orgány o vývoji povodňovej situácie 

a vykonaných opatreniach 
c) vydáva úradné správy a informácie o vývoji povodňovej situácie a vykonaných 

opatreniach 
d) kontroluje plnenie uznesení komisie 
e) vymenúva a odvoláva tajomníka a členov technického štábu MPK 

2).   Predsedu a podpredsedu MPK vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo. 
3).  Predsedu komisie v jeho neprítomnosti zastupuje v plnom rozsahu podpredseda komisie 



 
 
 
 

Čl. 6 
Technický štáb MPK 

 
1).  Technický štáb je odborným ,poradným a výkonným orgánom MPK. 
2).  Technický štáb zabezpečuje opatrenia komisie v čase od vyhlásenia stupňa povodňovej  
      aktivity. 
3).  Vedúceho technického štábu MPK vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo. 
 

 
 

Čl. 7 
Úlohy technického štábu MPK 

 
Technický štáb MPK plní nasledovné úlohy : 

a) sleduje vývoj povodňovej situácie a navrhuje MPK opatrenia, ktoré je potrebné  
prijať na zníženie nebezpečenstva povodne vykonávaním zabezpečovacích prác 
alebo záchranných prác 

b) navrhuje MPK ,aby do zabezpečovacích prác alebo záchranných prác boli : 
- zapojení občania a právnické osoby 
- privolané sily a prostriedky susedných obcí 
- prostredníctvom obvodného úradu privolané sily a prostriedky Armády 

SR a vojsk MV SR 
- zapojený správcovia vodných tokov, resp. správcovia ( vlastníci,  

užívatelia ) vodohospodárskych diel 
c) podáva návrhy na prípravu a začatie evakuačných prác 
d) zabezpečuje evakuáciu osôb, majetku a zvierat do určených priestorov 

a objektov 
e) zabezpečuje prostredníctvom obecného hasičského zboru a iných hasičských 

jednotiek čerpanie vody zo zaplavených objektov 
f) koordinuje záchranné práce všetkých zložiek, ktoré sa na území obce 

zúčastňujú týchto prác 
 

Čl. 8 
Zabezpečenie činnosti MPK 

 
1).   Organizačné a administratívne práce spojené s činnosťou komisie ,najmä prípravu  
        podkladov na rokovania vykonáva tajomník MPK v spolupráci s členmi komisie 
2).   Výdavky spojené s činnosťou komisie a technického štábu MPK sa uhrádzajú  
       s rozpočtových prostriedkov obce . 
 

Čl. 9 
Stanovište MPK 

 
Stále stanovište miestnej povodňovej komisie je na Obecnom úrade v Horných Našticiach. 



 
Čl. 10 

Záverečné ustanovenia 
 

1)   Štatút miestnej povodňovej komisie bol prerokovaný Obecným zastupiteľstvom  
       v Horných Našticiach dňa 8. októbra 2010,  a to uznesením č. 27/2010, bod a) 
 
2)     Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Horných Našticiach. 
 
3)    Tento štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom  

  v H. Našticiach a ruší sa štatút zo dňa 7. decembra 2005. 
 

 
 
 
 
 
                                                                                          Jozef  H e d e r a 
                                                                                             starosta obce 
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