
Obec Vinodol podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v súlade s § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 a § 10 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred 

povodňami v y d á v a pre územie Obce Vinodol  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 

o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác 

právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorých objekt 

môže byť postihnutý povodňou 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Predmetom všeobecne záväzného nariadenia obce (ďalej len VZN) je uloženie povinnosti 

vypracovať a aktualizovať povodňové plány záchranných prác (ďalej len povodňové plány) 

právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi, ktorých stavby, objekty a zariadenia 

sa nachádzajú na území obce a môžu byť postihnuté povodňou.  

 

 

2. Účelom VZN je zabezpečiť, aby súčasťou povodňového plánu záchranných prác obce boli 

povodňové plány právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov .  

 

Článok 2 

Vymedzenie územia 
 

1. Vypracovanie povodňových plánov sa týka právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, 

ktorých stavby, objekty a zariadenia sa nachádzajú vo vymedzenom území. Ich zoznam tvorí 

prílohu č. 1 tohto VZN.  

 

 

2. Na území obce Vinodol dotknutou oblasťou je územie pozdĺž vodného toku rieky Nitra. 

Územie je vyznačené na grafickej prílohe, ktorá je prílohou č. 2 tohto VZN.  

 

Článok 3 

Uloženie povinnosti 
 

1. Subjekty určené v prílohe č. 1 sú povinné vypracovať svoj povodňový plán záchranných prác a 

tento predložiť obci Vinodol do 28.02.2014.  

 

 

2. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia každoročne do 31. júla príslušného 

kalendárneho roka vypracujú alebo preskúmajú a podľa potreby aktualizujú svoj povodňový plán 

záchranných prác a predložia ho obci.  

 



Článok 4 

Obsah povodňového plánu 
 

1. Štruktúra povodňového plánu je nasledovná:  

 

– základné údaje o subjekte  

 

– zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác  

 

- zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami, vrátane 

adries, čísiel telefónu, e-mailových adries a čísiel faxu (údaje poskytne obec)  

- sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác  

- mená osôb zodpovedných za vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami v povodňovom 

pláne záchranných prác vrátane ich adries, čísiel telefónu, spôsobu vyrozumenia.  

 

Článok 5 

Priestupky – pokuty 
 

1. Nevypracovaním povodňového plánu sa právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia 

dopustia priestupku na úseku ochrany pred povodňami.  

 

2. Obec Vinodol  môže týmto subjektom uložiť pokutu do výšky 1700,-€,  

 

Článok 6 

  

Záverečné ustanovenie 

 

1. Návrh tohto VZN bol zverejnený v mieste obvyklým spôsobom dňa 14.11.2013  na uplatnenie 

pripomienok k tomuto návrhu.  

2) Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole Uznesením číslo  152/12/13 dňa 

09.12.2013. Účinnosť nadobúda dňom 01.01.2014.   

  

 

 

                                                                                                                          Stanislav Melišek 

                                                                                                                             starosta obce                                

 

 

 

 

 

 

Zoznam povinných osôb  
1. Agrovinol, s.r.o., Pesecká 6 , 951 06  Vinodol  

2. Zámočníctvo KOVO, K vodárni 276, Vinodol 

3. Zámočníctvo KOVO, s.r.o., K vodárni 276, Vinodol 


