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Oznámenie o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody.
v zmysle §19 ods. 6 písm. a) zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov v súlade s § 7 vyhl. č. 159/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd a § 28a Zákona č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení neskorších predpisov:

Meno a priezvisko: ___________________________________________________________

Adresa: ________________________
1

Právny vzťah k poškodenému majetku: ______________________
Telefonický kontakt: ___________________________
Hnuteľné veci
Druh veci:
Rozsah jej poškodenia:
Miesto kde sa vec nachádzala v čase poškodenia povodňou
(iba ak nejde o povodňovú škodu na bytovom zariadení alebo na súčasti vybavenia stavby):

Druh veci:
Rozsah jej poškodenia:
Miesto kde sa vec nachádzala v čase poškodenia povodňou
(iba ak nejde o povodňovú škodu na bytovom zariadení alebo na súčasti vybavenia stavby):

Druh veci:
Rozsah jej poškodenia:

Miesto kde sa vec nachádzala v čase poškodenia povodňou
(iba ak nejde o povodňovú škodu na bytovom zariadení alebo na súčasti vybavenia stavby):
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vlastník, správca, nájomca a pod.
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Stavba
Druh stavby:
Pridelené súpisné číslo stavby:
Opis poškodenia:

Dátum vydania stavebného povolenia alebo
ohlásenia stavebnému úradu:
Dátum vydania kolaudačného rozhodnutia:

Pozemok
2

Druh pozemku:
Spôsob poškodenia pozemku:
Zatopenie pozemku prívalovým dažďom, zničenie trávnika, okrasných rastlín a kvetov
Výmera poškodenej časti pozemku:

Výška povodňovej škody
Hnuteľný majetok:
Stavby:
Pozemky:
Odhadnuté
povodňovej škody spolu:

3

V ........................................ dňa ...................................
___________________________
meno a priezvisko, podpis

2 orná pôda, chmeľnica, vinica, záhrada, ovocný sad, trvalé trávne porasty, lesné pozemky, vodné
plochy, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy.

3 Výška povodňovej škody na majetku sa odhaduje ako výdavok, ktorý sa vynaloží na uvedenie poškodeného

majetku do stavu, v akom bol v čase bezprostredne pred povodňou podľa obvyklej ceny v príslušnom regióne pred výskytom povodne. Do výšky povodňovej škody sa nezahŕňajú výdavky na zveľadenie povodňou
poškodeného majetku.

Osoba vyhodnocuje povodňové škody na majetku, ktorý má vo vlastníctve, v správe alebo v užívaní.
Vyhodnotenie povodňových škôd predkladá
osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je orgán štátnej správy alebo vyšší územný
celok, svojmu zakladateľovi alebo zriaďovateľovi v termíne a spôsobom podľa pokynov zakladateľa alebo zriaďovateľa; ostatné osoby predkladajú vyhodnotenie povodňových škôd do
piatich pracovných dní od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity obci, v ktorej území povodňová škoda vznikla,

Štát, orgán štátnej správy, vyšší územný celok, obec, správca vodohospodársky významných
vodných tokov alebo správca drobného vodného toku nezodpovedá za povodňovú škodu, okrem
škody na majetku, ktorá vznikla v priamej súvislosti s vykonávaním povodňových zabezpečovacích
prác a povodňových záchranných prác.

!!! O vyplatení príspevku na kompenzáciu povodňových škôd môže rozhodnúť
vláda Slovenskej republiky (§ 2 ods. 8 zákona).
Dotácie na kompenzáciu strát spôsobených povodňou v sektore poľnohospodárskej prvovýroby, lesného hospodárstva a chovu rýb sa poskytujú podľa osobitného predpisu (Zákon č. 267/2010
Z.z. o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalos ťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou.)
Vyhl.č. 159/2014 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd
§ 7 (škody)
(1) Výšku povodňovej škody vyhodnocuje vlastník, správca alebo užívateľ majetku, na ktorom
vznikla povodňová škoda. Výška povodňovej škody na majetku sa odhaduje ako výdavok, ktorý sa
vynaloží na uvedenie poškodeného majetku do stavu, v akom bol v čase bezprostredne pred povodňou podľa obvyklej ceny v príslušnom regióne pred výskytom povodne. Do výšky povodňovej
škody sa nezahŕňajú výdavky na zveľadenie povodňou poškodeného majetku.
(2) Povodňovou škodou na vodnom toku sú výdavky, ktoré sa vynaložia na obnovenie podmienok
na plynulé prúdenie vody v koryte vodného toku, odstránenie zátarasy, nánosu, vrátenie vodného
toku do jeho pôvodného koryta, opravu opevnenia brehu alebo dna koryta, stupňa alebo priečneho
prahu v koryte, priečnej stavby alebo pozdĺžnej stavby slúžiacej na koncentráciu vodného prúdu,
ochrannej hrádze, protipovodňovej línie, alebo výdavky na sanáciu výmoľa na brehu alebo na dne
koryta.
(3) Povodňovú škodu na majetku vo svojom vlastníctve, správe alebo užívaní a jej výšku písomne oznámi právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ a fyzická osoba (ďalej len „poškodený“) podľa § 19 ods. 6 písm. a) zákona do piatich pracovných dní od času odvolania II.
stupňa povodňovej aktivity.
(4) Poškodený v oznámení o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody uvedie názov alebo
meno, svoju adresu, právny vzťah k poškodenému majetku, odhadnutú výšku povodňovej
škody a pri škode na

a) hnuteľnej veci uvedie druh veci, rozsah jej poškodenia, a ak nejde o povodňovú škodu na
bytovom zariadení alebo na súčasti vybavenia stavby, aj miesto, kde sa hnuteľná vec nachádzala v čase poškodenia povodňou,
b) stavbe uvedie druh stavby, pridelené súpisné číslo stavby, opis poškodenia, dátum vydania
kolaudačného rozhodnutia, stavebného povolenia alebo ohlásenia stavebnému úradu,
c) pozemku uvedie druh pozemku, spôsob poškodenia pozemku a výmeru poškodenej časti pozemku.
(5) Písomné oznámenia o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody eviduje obec a odovzdá do
desiatich pracovných dní od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity okresnému úradu na overenie správnosti vyhodnotenia povodňových škôd.

