Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Vrbov
o povodňových plánoch záchranných prác právnických
osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce
č. 2/2011
Obecné zastupiteľstvo Obce Vrbov v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v
súlade s § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 v spojení s § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie
(ďalej len „VZN“)
Článok 1
§1
Úvodné ustanovenia
1.

Predmetom tohto VZN je zabezpečenie spracovania povodňových plánov záchranných prác (ďalej len povodňové plány“)
právnickými osobami a fyzickými osobami podnikateľmi, ktorých stavby, objekty a zariadenia sa nachádzajú na území
obce Vrbov a môžu byť postihnuté povodňou.

2.

Účelom tohto VZN je zabezpečiť, aby súčasťou povodňového plánu záchranných prác obce boli povodňové plány
záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov (ďalej len „povinné osoby“) v súlade s § 10 ods. 3
písm. c) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (ďalej len „zákon o ochrane pred povodňami“).
Článok 2
§2
Vymedzenie územia

1.

Vypracovanie povodňových plánov záchranných prác sa týka povinných osôb, ktorých stavby, objekty a zariadenia môžu
byť postihnuté povodňou.

2.

V podmienkach obce Vrbov ide o územie pri korytách potokov Horný a Vrbovský, územie v okolí rybníkov č. 1,2, 3 a
objekty nachádzajúce sa v blízkosti vodných plôch.

3.

Zoznam osôb, ktoré sú povinné vypracovať povodňový plán na území obce Vrbov:
1. SALMOTHERM-Invets, s.r.o., Vrbov 299, 059 72 Vrbov
2. Slovenský rybársky zväz, MO Kežmarok
3. Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská

31, 042 91 Košice

4. VEOLIA Podtranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
5. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
6. Základná škola Vrbov
7. Materská škola Vrbov
§3
Uloženie povinnosti
1.

Obec Vrbov týmto VZN ukladá povinným osobám vypracovať povodňový plán záchranných prác podľa § 10 ods. 3
písm. c) zákona o ochrane pred povodňami a tento predložiť obci Vrbov do 29. 02. 2012

2.

Povinné osoby sú povinné každoročne vypracovaný a odovzdaný povodňový plán záchranných prác preskúmať a podľa
potreby aktualizovať a predkladať obci Vrbov do 31.7. príslušného kalendárneho roka.
§4
Sankcie – pokuty

1.

Obec Vrbov v prípade nevypracovania povodňového plánu záchranných prác povinnou osobou, môže uložiť povinnej
osobe pokutu až do výšky 1 700 EUR, v súlade s § 47 ods. 1 písm. l) a ods. 3 zákona o ochrane pred povodňami.
Článok 3
§5
Záverečné ustanovenia

1.

Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Vrbov 3/5 väčšinou prítomných poslancov.

2.

Návrh VZN bol vyvesený na pripomienkovanie dňa ....................................................

