Obec Veľké Chlievany

VZN č. 1/2018
o povinnosti vypracovať a aktualizovať Povodňový plán záchranných prác

Návrh VZN zverejnený na web stránke: 10.09.2018
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli: 10.09.2018
Návrh VZN zvesený:

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11
ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa
ustanovenia § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred povodňami“) uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení (ďalej len „VZN“)

č. 1/2018
o povinnosti vypracovať a aktualizovať Povodňový plán záchranných prác
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto VZN upravuje uloženie povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán
záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi ohrozených povodňou
na území obce Veľké Chlievany.
Článok 2
Vymedzenie územia
1. Vypracovanie povodňových plánov záchranných prác sa týka povinných osôb, ktorým
stavby, objekty a zriadenia môžu byť postihnuté povodňou.
Článok 3
Uloženie povinností
1. V katastrálnom území obce Veľké Chlievany môžu byť postihnuté povodňou objekty
nachádzajúce sa na pobrežných pozemkoch a v inundačnom území vodného toku Inovec.
2. Povodňové plány záchranných prác sú povinné vypracovať a aktualizovať všetky právnické
osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorých objekty, stavby a zariadenia môžu byť
postihnuté povodňou, a to:
a. Poľnohospodárske družstvo BEBRAVA, Veľké Chlievany 23
b. COOP Jednota Topoľčany, s.d., Stummerova 5, Topoľčany
c. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
d. EU- Netz s.r.o., Veľké Chlievany 151
3. Jeden výtlačok povodňového plánu predloží právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ
obci Veľké Chlievany, ktorá ho zapracuje do povodňového plánu obce.

4. Obec Veľké Chlievany týmto VZN ukladá povinným osobám vypracovať povodňový plán
záchranných prác podľa § 10 ods. 3 písm. c) zákona o ochrane pred povodňami a tento
predložiť do 31.12. kalendárneho roka.
5. Povinnosť sa nevzťahuje na subjekty, ktoré si povinnosť vypracovať a predložiť povodňový
plán záchranných prác už splnili.
6. Povinné osoby sú povinné každoročne vypracovaný a odovzdaný povodňový plán
záchranných prác prehodnotiť a podľa potreby aktualizovať a predkladať obci Veľké
Chlievany do 31. 7. príslušného kalendárneho roka.
Článok 4
Priestupky a sankcie
1. Priestupku na úseku ochrany pred povodňami sa dopustil ten, kto nevypracoval povodňový
plán pre stavbu, objekt alebo zariadenie, ktoré je v jeho vlastníctve, správe a užívaní (§ 47
ods. 1 písm. 1 zákona o ochrane pred povodňami).
2. Obec prejednáva priestupky podľa odseku 4.1. a uloží pokutu do 1 700 € (§ 47 ods. 3 zákona
o ochrane pred povodňami).
3. Výnos pokút uložených obcou je príjmom rozpočtu obce.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Návrh VZN č. 1/2018 o povinnosti vypracovať a aktualizovať Povodňový plán záchranných
prác obecné zastupiteľstvo obce Veľké Chlievany bol zverejnený na úradnej tabuli obce na
webovej stránke obce dňa 10.09.2018.
2.

Toto VZN nadobudne platnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom obce Veľké
Chlievany a účinnosť 15-dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli a internetovej stránke
obce Veľké Chlievany.

Vo Veľkých Chlievanoch dňa 10.09. 2018

Bc. Zuzana Flórová
starostka obce

