OBEC HORNÁ VES

Štatút povodňovej komisie
obce Horná Ves

ČLÁNOK 1
1.

Povodňová komisia koordinuje a kontroluje prípravu a plnenie úloh pri ochrane pred
povodňami.

2. Povodňová komisia
a) v oblasti prevencie
1. oboznamuje sa s predbežným hodnotením povodňového rizika, mapami povodňového
ohrozenia a mapami povodňového rizika na území svojej pôsobnosti a s ich
prehodnoteniami a aktualizáciami,
2. oboznamuje sa s návrhom prvého plánu manažmentu povodňového rizika, s návrhom na
jeho aktualizáciu na území svojej pôsobnosti a iniciatívne predkladá návrhy a pripomienky,
3. oboznamuje sa s hodnotením pokroku pri dosahovaní cieľov v pláne manažmentu
povodňového rizika a predkladá návrhy na prehodnotenie a aktualizáciu opatrení na území
svojej pôsobnosti pri aktualizácii plánov manažmentu povodňového rizika,
4. koordinuje a kontroluje prípravu a vykonávanie preventívnych opatrení na ochranu pred
povodňami,
5. navrhuje opatrenia, ktorých splnenie je potrebné na zabezpečenie ochrany pred
povodňami
b) počas povodňovej situácie
1. sleduje a hodnotí vývoj povodňovej situácie,
2. koordinuje a kontroluje činnosť povodňových komisií zriadených na nižšej úrovni a
poskytuje im potrebnú pomoc,
3. kontroluje vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác a povodňových
záchranných prác, navrhuje opatrenia na zvýšenie ich účinnosti a na odstránenie zistených
nedostatkov,
4. navrhuje vykonanie opatrení, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ochrany pred
povodňami,
5. navrhuje alebo posudzuje návrh na mimoriadnu manipuláciu na vodných tokoch a
vodných stavbách, na uvoľňovanie ľadovej zátarasy alebo ľadovej zápchy výbušninami a
na vytvorenie umelej prietrže na ochranu pred povodňami,
6. operatívne plní podľa vývoja povodňovej situácie ďalšie úlohy s cieľom znížiť
povodňové riziko a minimalizovať povodňové škody,
7. navrhuje vyhlásenie mimoriadnej situácie,
c) po povodni
1. prerokuje správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach,
2. navrhuje opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré sa zistili počas povodňovej
situácie pri vykonávaní povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných
práci.
3.

Ak plnenie úloh obce na úseku ochrany pred povodňami počas povodňovej situácie
zabezpečuje krízový štáb, obec nezriadi obecnú povodňovú komisiu. Úlohy obecnej
povodňovej komisie určuje štatút obecnej povodňovej komisie, ktorý schvaľuje starosta
obce.

ČLÁNOK 2

Zloženie komisie
1. Komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu a z ďalších členov.
2. Predsedom komisie je starosta obce a podpredsedom komisie je zástupca starostu
obce
3. Členmi krízového štábu môžu byť poslanci, funkcionári obce, zamestnanci
obecného úradu.
4. Za členov komisie je možné ustanoviť aj zástupcov ďalších orgánov a organizácií,
podľa potreby a s ohľadom na ich územnú pôsobnosť, resp. ich prizývať na zasadnutia
komisie.

ČLÁNOK 3
Rokovanie komisie
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Komisia vykonáva svoju činnosť na zasadnutiach, ktoré zvoláva starosta obce podľa
potreby a povahy povodňovej situácie, najmenej však raz za rok.
Program rokovania určuje predseda komisie. Komisia rokuje aj o úlohách, vyplývajúcich
zo schválených povodňových plánov a kontroluje, ako ich príslušné povodňové orgány
zabezpečujú.
Zasadnutia komisie sú neverejné.
So súhlasom predsedu komisie možno na zasadnutia komisie prizvať ďalšie osoby,
ktorých účasť je pri rokovaní komisie potrebná.
Rokovanie komisie vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie.
Komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na
platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
V nevyhnutných prípadoch so súhlasom predsedu komisie môže člena komisie
zastupovať ním poverený zástupca. Takto určený zástupca koná vždy osobne, pričom zo
zastúpenia vznikajú práva a povinnosti zastúpenému.
O priebehu rokovania a uzneseniach komisie sa vyhotovuje záznam, ktorý sa zasiela
všetkým členom komisie. Člen komisie, ktorého stanovisko sa neprijalo, je oprávnený
žiadať, aby sa to uviedlo v zázname.
V čase medzi zasadnutiami komisie, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môže
rozhodnúť o vykonaní neodkladných opatrení predseda komisie; tieto opatrenia musia
byť schválené na najbližšom zasadnutí komisie.

ČLÁNOK 4
Predseda komisie
1.

Predseda komisie:

a) riadi prácu komisie a zodpovedá Obvodnej povodňovej komisii v Žiari nad Hronom
b) informuje obvodnú povodňovú komisiu o vývoji povodňovej situácie a o opatreniach,
vykonaných na zamedzenie povodne a zmiernenie jej následkov,
c) vydáva úradné správy a informácie o vývoji povodňovej situácie a o opatreniach, urobených na
ochranu pred povodňami,
d) kontroluje plnenie uznesení komisie,
e) vymenúva a odvoláva podpredsedu komisie a ďalších členov komisie.

f) vydáva príkazy na vykonanie opatrení, potrebných na zabezpečenie ochrany pred povodňami.

2.

Predsedu komisie v jeho neprítomnosti zastupuje v plnom rozsahu podpredseda
komisie.

ČLÁNOK 5
Spolupráca ostatných orgánov s komisiou
1.

V období krízovej situácie je komisia súčasťou Krízového štábu Okresného úradu v Žiari nad
Hronom podľa § 15 zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času
vojny a vojnového stavu v z. n. p..
ČLÁNOK 6
Účinnosť

1.

Tento štatút nadobudne účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti povodňového plánu

Simona Holicová
Strostka obce

