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VŠEOBECNE
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č . 11/2019
11 /2019
o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác

Návrh VZN:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 19. 11. 2019
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli CUET dňa: 19. 11. 2019
- vyvesený na webovom sídle obce dňa: 19. 11. 2019
- lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 4. 12. 2019
- doručené pripomienky v počte:
- vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: DD. MM. 2019
- vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: DD. MM. 2019
VZN schválené obecným zastupiteľstvom v Kostolnej pri Dunaji dňa DD. MM. 2019
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa DD. MM. 2019; zvesené z úradnej tabule dňa DD. MM.
2019
VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli CUET : 19. 11. 2019
VZN zverejnené na web sídle obce dňa: DD. MM. 2019

VZN nadobúda účinnosť dňom DD. MM. 2019

Ing. Igor Šillo
starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná pri Dunaji v súlade s ust. § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4
písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
n eskorších predpisov na
základe § 26 ods.
ods . 3 písm. a) bod 6 v spojení s ust. § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 7/2010 Z.
z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 261/2010 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich
schvaľovania vydáva toto
VŠEOBECNE
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
NARIADENIE
č . 11/2019
11 /2019
o povinnosti vypracovať povodňové
povod ňové plány záchranných prác
§1
Úvodné ustanovenie
1) Účelom tohto nariadenia je v súlade s citovanou právnou úpravou uložiť právnickej
osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou,
povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác.
2) Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorá doteraz nemala vypracovaný
povodňový plán, je povinná vypracovaný povodňový plán predložiť obci najneskôr do
31. marca 2020.
§2
Povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktorých objekty
môžu byť postihnuté povodňou
1) Na základe Povodňového plánu záchranných prác obce Kostolná pri Dunaji obec
Kostolná pri Dunaji vyhodnotila, ako objekty, ktoré môžu byť zasiahnuté na území obce
povodňou objekty týchto právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov:
... .
...
(ďalej len „subjekty“)
(poznámka: k subjektom priradiť príslušný objekt, ktorý môže byť zasiahnutý povodňou) –
na základe Vášho plánu.
2) Obec ukladá subjektom uvedeným v odseku 1 tohto ustanovenia na základe § 26 ods. 3
písm. a) bod 6 v spojení s ust. § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred
povodňami v znení neskorších predpisov povinnosť vypracovať pre objekty uvedené
v odseku 1 tohto ustanovenia povodňové plány záchranných prác.
3) Povodňové plány vypracované podľa odseku 2 tohto ustanovenia sú ich spracovatelia
povinný predložiť obci v 2 exemplároch, a to v lehote do 30 dní odo dňa ich vyhotovenia.
4) V nasledujúcich kalendárnych rokoch sú, v zmysle ust. § 3 ods. 8 vyhlášky č. 261/2010 Z.
z., subjekty uvedené v ods. 1 tohto ustanovenia povinní povodňový plán záchranných
prác vypracovať, preskúmať a podľa potreby aktualizovať a predložiť obci do 31. júla
daného kalendárneho roka.
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1)

2)
3)
4)

§3
Priestupky na úseku ochrany pred povodňami
Nesplnenie povinnosti uloženej v § 1 tohto VZN je priestupkom na úseku ochrany pred
povodňami v zmysle ustanovenia § 47 ods. 1 písmena l) zákona č. 7/2010 Z. z. o
ochrane pred povodňami.
Priestupky prejednáva obec, pričom za spáchaný priestupok uloží pokutu do 1700 EUR.
Výnos pokút uložených obcou je príjmom rozpočtu obce.
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov, pokiaľ zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
neustanovuje inak.

§4
Záverečné ustanovenia
1) Týmto VZN nie sú dotknuté práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
vyplývajúce z iných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení obce.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná
pri Dunaji dňa DD. MM. 2019.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť DD. MM. 2019.

V Kostolnej pri Dunaji 19. 11. 2019

Ing. Igor Šillo
starosta obce

