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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
z 25. septembra 2012

o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb
a fyzických osôb – podnikateľov, ktorých objekty môžu byť
postihnuté povodňou
Obec Príbovce v zmysle § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v zmysle § 26 ods. 3 písm. a) bod 6. zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie:
§1
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa ukladá povinnosť vypracovať a aktualizovať
povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorého objekt môže byť
postihnutý povodňou.
§2
Povodňové záchranné práce
(1) Povodňové záchranné práce sa vykonávajú na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva
a životného prostredia v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni na povodňou ohrozených
územiach a na povodňou zaplavených územiach.
(2) Povodňovými záchrannými prácami okrem povodňových záchranných prác podľa odseku 1 sú:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

hlásna povodňová služba,
ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu úrody ohrozenej povodňou,
odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia povodňou,
provizórne dopravné sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou odrezaná, vrátane výstavby provizórnych
mostných objektov alebo lávok,
ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a telekomunikačných sietí pred
poškodením povodňou,
evakuácia,
dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov a odvoz a zneškodňovanie uhynutých zvierat a iných odpadov,
zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami,
odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev a z komunikácií,
zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia,
iné práce na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia vykonané na
príkaz obce, orgánu ochrany pred povodňami počas III. stupňa povodňovej aktivity alebo na príkaz
obvodného úradu, obvodného úradu v sídle kraja alebo obce počas mimoriadnej situácie.

(3) Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity a sú
ukončené do času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.
§3
Povodňový plán záchranných prác
(1) Povodňový plán záchranných prác je dokument organizačného charakteru a technického charakteru.
(2) Obsah povodňového plánu záchranných prác, ktorý vypracúva právnická osoba a fyzická osoba –
podnikateľ, je uvedený v prílohe č. 1.
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§4
Povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
(1) Povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác má právnická osoba a fyzická
osoba – podnikateľ, ktorej stavba, objekt alebo zariadenie na území obce môže byť postihnutá povodňou.
(2) Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorého stavba, objekt alebo zariadenie môže byť
postihnutá povodňou je uvedená v prílohe č. 2.
(3) Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ každoročne do 31. júla povodňový plán záchranných prác
podľa § 3 ods. 2 tohto VZN vypracúva alebo preskúmava a podľa potreby aktualizuje a predkladá ho obci.
§5
Záverečné ustanovenie
Toto VZN nadobúda účinnosť 1. novembra 2012.

Jaroslav Brzák v. r.
Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Príbovciach č. 29/2012 bod 1. dňa 25.
septembra 2012.
Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 26. septembra 2012.
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Príloha č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb
a fyzických osôb – podnikateľov, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou

OBSAH
povodňového plánu záchranných prác právnickej osoby
a fyzickej osoby – podnikateľa
I. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác
II. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami
1. Krízový štáb obce – zoznam členov, adresy domov a na pracovisko, spôsoby vyrozumenia
2. Obvodný úrad životného prostredia v Martine
3. Obvodná povodňová komisia
4. Technický štáb obvodnej povodňovej komisie
5. Obvodný úrad v Martine
6. Krízový štáb obvodného úradu
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine
8. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému
9. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Martine
10. Obecný hasičský zbor v Príbovciach
III. Zoznam síl a prostriedkov na výkon povodňových záchranných prác
1. Zoznam dopravných prostriedkov, strojov a zariadení na výkon povodňových záchranných prác
2. Materiálno-technické vybavenie právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa na výkon povodňových
záchranných prác
3. Zoznam členov pracovnej čaty vyčlenenej právnickou osobou a fyzickou osobou – podnikateľom na
výkon povodňových záchranných prác
IV. Zoznam osôb zodpovedných za vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami
1. Osoba zodpovedná za vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami
2. Zástupca osoby zodpovednej za výkon opatrení na ochranu pred povodňami
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Príloha č. 2
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb
a fyzických osôb – podnikateľov, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou

ZOZNAM
právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorých
objekty môžu byť postihnuté povodňou
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DOPRAVEX s.r.o., Príbovce 175, 038 42 Príbovce, IČO 44083238, prevádzkareň Príbovce 175
Drevona a.s., Výhonská 1, 831 05 Bratislava-Rača, IČO 36003735, prevádzkareň Príbovce 234
Ivan Brzák - Dopravex, Príbovce 175, 038 42 Príbovce, IČO 17965713, prevádzkareň Príbovce 175
Peter Brzák - Dopravex - servis, Príbovce 175, 038 42 Príbovce, IČO 37760181, prevádzkareň Príbovce 175
Slovryb, a. s., Príbovce 258, 038 42 Príbovce, IČO 31577156, prevádzkareň Príbovce 258
TTS Martin, s.r.o., Príbovce 343, 038 42 Príbovce, IČO 36394327, prevádzkareň Príbovce 343
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