Všeobecne záväzné nariadenie obce Horňa
č.02/11/2010
o vypracovaní a doručení povodňových plánov záchranných prác právnických osôb
a fyzických osôb - podnikateľov na území obce
HORŇA

Obecné zastupiteľstvo v Horni na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 26 ods.6
zákona NR SR č.7 /2010 Z.z.. o ochrane pred povodňami, v y d á v a toto Všeobecné záväzné
nariadenie obce Horňa

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1/
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanoviť pravidlá
a časové obdobie pre vypracovanie povodňových plánov záchranných prác pre právnické
a fyzické osoby ktoré sú ohrozené povodňami a majú stavby v inundačnom území.
2/
Toto VZN sa vydáva za účelom zabezpečenia ochrany majetku, zdravia ľudí,
životného prostredia a kultúrneho dedičstva.

Článok II.
Základné pojmy
1)
Povodeň je dočasné zaplavenie územia, ktoré zvyčajne nie je zaliate vodou.
2)
Povodeň vzniká, keď sa prechodne výrazne zvýši hladina vodného toku
a bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa už voda vylieva.
3)
Povodeň vzniká aj v čase zamedzeného prirodzeného odtoku vody zo zrážkovej
činnosti alebo topiaceho sa snehu do recipientu a tak dochádza k zaplavovaniu územia
povrchovými vodami.
4)
Pri hrozbe vyliatia vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku
vylieva v dôsledku poruchy alebo havárie na vodnej stavbe.

Článok III.
Opatrenia na ochranu pred povodňami
1)
Právnická a fyzická osoba – podnikateľ je povinný prijať opatrenia ochrane územia
pred zaplavením vnútornými vodami výstavbou, údržbou, odstraňovaním nánosov z koryta
vodných tokov ako aj melioračných kanálov.
2)
Odstraňovanie porastov na brehoch vodného toku; breh je postranné obmedzenie
koryta vodného toku a melioračného kanála od jeho dna po brehovú čiaru.
3)
Právnická a fyzická osoba je povinná vypracovať a aktualizovať povodňový plán
záchranných prác pre objekty ktoré môžu byť ohrozené povodňou.
4)
Vypracovaný povodňový plán právnických a fyzických osôb – podnikateľov tvorí
súčasť povodňového plánu obce.
Článok IV.
Priestupky a sankcie
1)
Priestupku na úseku ochrany pred povodňami sa dopusti ten, kto poruší podmienky §
47 ods.1 zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pre povodňami.
2)
Za priestupok spáchaný na úseku ochrany pred povodňami obec môže uložiť podľa
§ 47 ods. 3, pokutu do 1 700 eur.
3)
Výnos z pokút je príjmom obce Horňa.

Článok V.
Kontrolná činnosť
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva hlavný kontrolór obce Horňa.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
Toto Všeobecné záväzné nariadenie obce Horňa bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Horni dňa 22.11.2010 a nadobúda účinnosť dňa 08.decembra 2010

VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa: 23.11.2010
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Ján Pšak
starosta obce

