c.

Obecné zastupitel'stvo obce Bohúiiovo v súlade s ust. § 6ods. 2 zákona SNR
369/1990
Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorsicb predpisov na základe § 26 ods. 3 písm. aj bod 6
v spojení s ust. § 10 ods. 3 písm. ej zákona
7/2010 z.z. o ochrane pred povodűami v zneni
neskorsicb predpisov a vyhlásky 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu
povodiiovych plánov a postup ich schval'ovania vydáva tot o

c.

v

,..,

VSEOBECNE ZA VAZNE NARIADENIE

c. 1/2011
o povinnosti vypracovat' povodűové plány záchrannych

prác

PRVÁCAST
Úvodné ustanovenia

§1
Úőelorntohto nariadenia je stanovit' povinnost' vypracovat' povodűové plány pre právnické osoby a
fyzické osoby - podnikatel'ov, ktorych objekty mőzu byt' postihnuté povodiiou.
§2

Vymedzenie základnych

pojmov

1. Povodűou je doéasné zaplavenie územia, ktoré zvyéajne nie je zaliate vodou. Povodeű
vzniká, ked'
1. sa prechodne vyrazne zvysi hladina vodného toku a bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta
vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku uz vylieva,
2. je doöasne zamedzeny prirodzeny odtok vody zo zrázok alebo topenia snehu do recipientu a
dochádza k zaplaveniu územia vnútornyrni vodami; vnútorné vody sú vody, ktoré sa
vyskytujú na úzerní chránenom hrádzami alebo protipovodűovymi Iíniami, najma vody, ktoré
nemözu odtekat' prirodzenym spösobom pri zvysenom stave vody v recipiente, vody z
intenzívnej zrázkovej öinnosti alebo topenia snehu na území bez moznosti odtoku
prostredníctvom vodného toku,
3.

hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku vylieva v
dősledku chodu l'adov, vzniku l'adovej zátarasy, l'adovej zápchy alebo vytvorenia inych
prekázok v koryte vodného toku, na mostoch, priepustoch alebo na zaplavovanom

l

úzerní,

4.

sa zaplavuje územie následkom intenzívnych zrázok alebo hromadenia sa vody z topiaceho sa

snehu,
5. sa zaplavuje chránené územie v dösledku vystúpenia hladiny podzemnej vody nad povrch
terénu, ktoré spösobuje dlhotrvajúci vysoky vodny stav vo vodnom toku; chránené územie na
úéely tohto zákonaje územie, ktoré ochraiiuje vodná stavba alebo iná stavba pred úéinkami
6.

povodní, alebo
hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku vylieva v
dősledku poruchy alebo havárie 1) na vodnej stavbe.

2.

Povodűovy plán je dokument organizaöného charakteru a technického charakteru, ktorého
obsah ustanovilo ministerstvo vo vyhl.ö. 26112010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
obsahu povodíiovych plánov a postup ich schval'ovania. Povodűovy plán tvorí povodűovy
plán zabezpeöovacích prác a povodiiovy plán záchrannych prác. Povodűovy plán záchrannych
prác sa vypracúva v nadvaznosti na povodiiovy plán zabezpeéovacích prác.

Povodűové plány zabezpeéovacich prác sú povinní vypracúvat' správcovia vodnych tokov,
správcovia ropovodu, plynovodu, teplovodu alebo iného potrubného líniového vedenia
krizujúceho vodny tok, vlastníci, správcovia a uzívatelia stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je
umiestnené na vodnom toku alebo vinundaenom

území, zhotovitel' stavby, ktorá zasahuje do

vodného toku alebo na inundaéné územie, na celé obdobie vystavby az do nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o uzívaní stavby, obvodny úrad zivotného prostredia a krajsky úrad
zivorného prostredia.
Povodiíové plány záchrannycb prác vypracúva obvodny úrad v sídle kraja, obvodny úrad a obec.
Súöast'ou povodűového plánu záchrannych prác obce sú povodüové plány záchrannych prác
právnickych osöb a fyzickych osöb - podnikatel'ov, ktorych stavby, objekty alebo zariadenia na
území obce mözu byt' postihnuté povodiiou a sú vypracúvané na základe vseobecne závazného
nariadenia obce.
Povodiiové plány sa kazdy rok preskúmajú a podl'a potreby aktualizujú tak, aby sa zmeny a
doplnky mohli schválit' do konc a kalendárneho roka. Zmeny podstatného vyznamu sa zapracujú
do povodűovych plánov bezodkladne.
3.

Povodűou ohrozenym
•

územímje

spravidla:

územie pri vodnom toku na úseku, v ktorom sa oöakáva alebo uz nastalo
vyrazné zvysenie vodnej hladiny v dősledku intenzívneho povrchového
odtoku z povodia a vytvorenia povodűovej vlny vo vodnom toku, vznikania
prekázok, ktoré obmedzujú plynuly odtok vőd, nebezpeöného chodu l'adov,
vznikania l'adovych zátarás a l'adovej zápchy, poruchy alebo havárie na
vodnej stavbe alebo na hydroenergetickej stavbe,

•

územie, na ktorom je doöasne zamedzeny prirodzeny odtok vody zo zrázok
alebo z topenia snehu do recipientu, následkom őoho sa oöakáva jeho
zaplavenie vnútornyrni vodami alebo uz dochádza k zaplavovaniu,

•

územie, ktoré je zaplavované z dövodu extrémnej zrázkovej őinnosti alebo
zvyseného odtoku vody z topiaceho sa snehu.

DRUHÁCAST
Povinnosti

právnickych

osőb a fyzickych osőb oprávnenych

na podnikanie

§3
Povinnosti právnickych

a fyzickych osőb oprávnenych
postihnuté

na podnikanie,

ktorych objekty mőfu byt'

povodűou

Na základe Povodiíového plánu záchrannych prác obce Bohúiíovo obec vyhodnotila subjekty
nachádzajúce sa na území obce a ich objekty, ktoré mözu byt' zasiahnuté na území obce povodiíou. SÚ
to objekty tychto právnickych osöb a fyzickych osőb - podnikatel'ov: (d'alej len "subjekty"):
Vychodoslovenská

vodárenská

Ronecz Alexander,

Gemerská

spoloénost' a. s. Kosice - zdroj pitnej vody obecného vodovodu,
Hőrka

c. 346 -

budova obchodu a pohostinstva,

Csík Gabriel SHR- budovy slúziace na pol'nohospodársku öínnost',
Csík Ladislav SHR - budovy slúziace na pol'nohospodársku éinnost'
1. Obec ukladá subjektom uvedenyrn v odseku 1 tohto ustanovenia na základe § 260ds.

ust. § 10 ods. 3 písm. c) zákona c. 7/2010 Z.z. o ochrane pred
v znení neskorsích predpisov a v súlade s ust. 5 písm. a) vyhlásky c. 261/2010

a) bod 6 v spojení
povodiíami

3 písm.

S

Z.z. povinnost' vypracovat' pre objekty uvedené v odseku 1 tohto ustanovenia povodiíové
plány záchrannych prác do 31. 03. 2011.
2.

Subjekty uvedené v odseku 1 tohto ustanovenia, ktoré si povinnost' vypracovat' a predlozit'
povodűovy plán obci uz splnili podl'a predchádzajúcej právnej úpravy sú povinné v lehote do
31. 03. 2011 dat' povodűové plány záchrannych prác do súladu s vyhláskou c. 261/2010 Z.z ..

3.

Povodűové plány vypracované alebo aktualizované podl'a odseku 2 a 3 tohto ustanovenia sú
ich spracovatelia povinny predlozit' obci v 2 exemplároch, a to v lehote do 30 dní odo dűa ich
vyhotovenia.

4.

V nasledujúcich kalendámych rokoch sú, v zmysle ust. § 3 ods. 8 vyhlásky

c. 26112010 Z.z.,

subjekty uvedené v odseku 1 tohto ustanovenia povinní povodűovy plán záchrannych prác
vypracovat', preskúmat' a podl'a potreby aktualizovat' a predlozit' obci do 31. júla daného
kalendámeho roka.

§4
Povodűovy plán záchrannych

prác

Povodűovy plán záchrannych prác subjektov podl'a ust. § 3 tohto nariadenia musí obsahovat':
1.
2.
3.
4.

základné údaje o subjekte:
popis objektu
poéet zamestnancov a inych. os6b obvykle sa nachádzajúcicb v objektoch
zoznam (druh, mnoistvo) pouiivanych a skladovanych nebezpeénych látok nachádzajúcich sa
v objekte, zloienie evakuaénej komisie subjektu,

5.

6.

menovity zoznam pracovnych sil a zoznam technickych prostriedkov vyuiiteinych pri
vykonávani záchrannycli prác, zoznam dezinfekénych látok na vykonanie hygienickoepidemiologickych opatreni uréenie priestorov, do ktorych budú evakuované osoby, zariadenie a materiál.

7. organizaéné opatrenia pre zmiernenie úáinkov povodne - rozmiestnenie protipovodiiovych
zábran

TRETIACAst
Závereéné ustanovenia
§5

(1) Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupitel'stvo obce Bohúiíovo diía 14. Ol. 20 ll.
uznesením

c. 3/20 II

(2) Toto vseobecne závazné nariadenie nadobúda úöinnost' 01.02.2011.
V Bohúiíove, diía 29. 12.2010.

/
~
Ágnes Takács, Ing.
starostka obce
VZN vyveseny na úradnej tabu li dűa: 14. 01. 20 ll.

VZN zveseny z úradnej tabu le diia: 02. 02. 20 ll.
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