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Príloha č. 1 Súhrnná správa o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach na území Mesta
Spišské Vlachy

I.

D ô v o d o v á   s p r á v a

A) Povodeň 13.06.2018 14.06.2018:

1. Priebeh povodne (stručné zhrnutie) v čase od 13.06. 2018 do 14.06.2018 od vyhlásenia
III. st. PA) do odvolania II. st. PA

- dňa 13.06.2018 cca. o 19.00 hod. prietrž mračien zapríčinila zaplavenie ulíc a celého
námestia, vybreženie potoka Patria a zosuvy pôdy – svahu na ulici Mlynskej o 19:20 hod.,
- hladina potoka Žehrica bola zvýšená,
- dňa 13.06.2018 v nočných hodinách došlo k čiastočnému vyliatiu 1 a 2. rybníka na cestu
Zahurou a znečistenie cestného telesa bahnom a nánosom (tzv. Konrádka).
- v časti Dobrá Voľa došlo v nočných hodinách k zaplaveniu domov s číslami: Za mestom č.
2, č. 3, č. 15, č. 11, č. 6, č. 4, č. 22. Najviac bol postihnutý dom č. 4, v ktorom boli zaplavené
obytné priestory nánosmi bahna pri zosuve svahu na parc. č. KNE 2765, LV 2503,
- počas celého dňa boli zaznamenané hlásenia od občanov mesta s popisom spôsobených
škôd, jedná sa celkovo o 30 domov, v ktorých boli zaplavené suterénne a pivničné priestory
s príslušenstvom, záhrady, dvory a obytné priestory, o Základnú školu Komenského 6, MŠ
SNP 38, priestory Kultúrneho domu, Mestského úradu, Spišskej Katolíckej charity. Celková
nahlásená škoda je vo výške 50.300 eur. V súčinnosti s Okresný úradom SNV, odbor CO
a KR a odbor SoŽP pracujeme na refundácii týchto škôd.

2. Vykonané opatrenia na ochranu pred povodňami

- odstraňovanie prekážok a naplavenín v toku potoka Patria a nánosov následkom vybreženia
potoka, stabilizovanie koryta, spevnenie poškodených častí brehov, čistenie časti koryta
potoka,
- odstraňovanie prekážok starej regulácie potoka – betónových kociek,
- odčerpávanie vody z obytných priestorov rodinných domov a čistenie kanálov od nánosov
blata a štrku na zaplavených uliciach,
- odstraňovanie nánosu bahna v lokalite Zahura (Konrádka), čistenie cesty a priepustu,
- poskytnutá materiálna pomoc občanom: štrk, čistiace prostriedky, hygienické pomôcky,
potraviny.
- stretnutie s poľnohospodármi ohľadom spôsobu obhospodarovania pôdy v kritickom úseku,
- v dôsledku opakujúcich sa vybrežení korýt potokov bude zaslaná písomná žiadosť
o udržiavanie korýt vodných tokov na Správu povodia Hornádu a Bodvy.
v závislosti od neudržiavania tohto toku bude nutné ho vyčistiť, prehĺbiť, spevniť breh
a vyregulovať proti ďalším zosuvom,
- v lokalite nad cintorínom bude potrebné na poliach vybudovať v cestnom poľnom telese
vodné odrážky,
- s pozície poľnohospodárov bude potrebné zvážiť orbu a následnú sadzbu
poľnohospodárskych plodín v smere vrstevníc tak, aby nedochádzalo pri dažďoch k zosuvom
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pôdy a hromadeniu vody na miestnych komunikáciách a v rodinných domoch. To isté sa týka
aj lokality Dobrá Voľa na parc. č. KNE 2765, LV 2503.

3. Zasadnutia povodňovej komisie v Spišských Vlachoch

Členmi povodňovej komisie v Spišských Vlachoch sú:

Primátor: Ľubomír Fifik, predseda komisie
Prednosta MsÚ: JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, L.LM.
Zástupca primátora: PaedDr. Marcela Satmáryová, podpredseda komisie
Členovia komisie:

- Mgr. Valéria Bašistová, tajomník komisie
- Mgr. Helena Šofranková, člen komisie
- Mgr. Ronald Pikla, člen komisie
- Cyril Kapitančík, člen komisie
- Anton Fifik, člen komisie

Zasadnutie komisie bolo zvolané primátorom mesta o 19.00 hod. z dôvodu, že v súvislosti
s nepriaznivým počasím a návalovým dažďom začala hladina toku potoka Patria a Žehrica
v meste nebezpečne rýchlo stúpať a hrozilo vybreženie vody z koryta.
V ďalších dňoch sa zasadnutie komisie neuskutočnilo, členovia komunikovali o vzniknutých
problémoch a riešení povodňovej situácie priebežne.

B) Povodeň od 25.06.2018:

1. Priebeh povodne (stručné zhrnutie) v čase od 25.06. 2018 od 18.00 hod. do 26.06.2018
do 07.00 hod. bol vyhlásený III. st. PA, od 26.06.2018 od 07.00 hod. bol vyhlásený II.
st. PA

- dňa 25.06.2018 o 18.00 hod. prietrž mračien zapríčinila zaplavenie ulíc a časti námestia,
- vybreženie Dreľušského potoka Patria a vyliatie naplavením na komunikáciu a do potoka
Žehrica. Podmytie cestnej komunikácie - smer Oľšavka
- zvýšená hladina potoka Žehrica a Hornád,
- čiastočné vyliatia 2. rybníka na cestu Zahurou,
- čiastočné zaplavenie rodinných domov v mestskej časti Dobrá Vôľa, ul. Jarná, ul. Slobody,
ul. Cintorínska

2. Vykonané opatrenia na ochranu pred povodňami

- stabilizovanie koryta Dreľušského potoka (Patria), spevnenie poškodených častí brehov,
čistenie priepustov,
- hĺbkové čistenie kanalizácie na postihnutých uliciach mesta,
- odčerpávanie vody z obytných priestorov rodinných domov a čistenie kanálov,
- v lokalite Dobrá Vôľa zabezpečenie krajnice cesty pred ďalším zosuvom,
- odstraňovanie prekážok obmedzujúci plynulý odtok vody vo vodných tokoch v záplavovej
oblasti,
- čistenie potoka Branisko (Žehrica) od naplavenín spôsobených vybrežením Dreľušského
potoka (Patria) - jedná sa o povodňové zabezpečovacie práce, ktoré vykonáva správca toku.
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- z dôvodu zlého spôsobu sadby a nevhodného výberu plodiny dochádza k zosuvu ornice na
priľahlé pozemky a rodinné domy ako aj na komunikáciu. V minulosti takéto problémy
nenastávali.
- neudržiavané koryto potoka Branisko (Žehrica) hlavne v ústi do Hornádu od zaústenia
Dreľušského potoka (Patria), pri obhliadke boli pracovníci povodia Hornádu a Bodvy
upozornení na túto situáciu.

3. Zasadnutia povodňovej komisie v Spišských Vlachoch

Povodňová komisia zasadla dňa 25.06.2018 o 18.00 hod. z dôvodu, že v súvislosti
s nepriaznivým počasím a návalovým dažďom začala hladina toku potoka Braniska (Žehrica)
nebezpečne rýchlo stúpať, hrozilo vybreženie vody z koryta. Prietrž mračien zapríčinila
vybreženie potoka Dreľušského potoka (Patria).
Primátor mesta informoval komisiu o vývoji situácie v meste, na toku Dreľušského potoka
(Patria) a Branisko (Žehrica). Po prietrži zostalo poškodené koryto Dreľušského potoka
(Patria), poškodené cestné teleso smer Oľšavka a nahromadené nánosy ornice ostali v potoku
Branisko (Žehrica). Ďalej informoval, že došlo k zaplaveniu priľahlých domov a záhrad, ulíc,
zaplavenie námestia a budovy Mestského úradu, strecha – Kultúrneho domu, Dobrá Voľa, 2.
rybník Zahura. Zároveň boli jednotlivým členom komisie rozdelené úlohy na zabezpečenie
povodňových a záchranných prác a mobilizáciu občanov i pracovníkov mesta a to:

- Koordináciou prác a zabezpečovaním spojenia zainteresovaných pracovníkov, firiem,
či iných zložiek podieľajúcich sa na prácach bola poverená PaedDr. Marcela
Satmáryová,

- Veliteľ MDHZ – Cyril Kapitančík bol zodpovedný za koordináciu záchranných prác
členmi DHZ, najmä pri odčerpávaní vody z obytných priestorov rodinných domov
a pri čistení kanálov zanesených nánosom nečistôt nahromadených návalovým
dažďom,

- Mgr. Ronald Pikla, pán Anton Fifik, JUDr. Ing. Stanislav Kandrik boli poverení
monitorovaním situácie v najkritickejších úsekoch mesta.

Škody pri tejto druhej povodni neboli zatiaľ vyčíslené.
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II.

N á v r h   u z n e s e n i a

k materiálu

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I. berie na vedomie

Informáciu primátora mesta Spišské Vlachy o priebehu povodní v dňoch 13.06.2018
a 25.06.2018, ich následkoch a vykonaných opatreniach na území mesta Spišské Vlachy.


