Obec Zvolenská Slatina podľa ustanovenia § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe § 26 ods. 3 písm. a) bod 6
v spojení s ustanovením § 10 ods. 3 písm. c) zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred
povodňami v znení neskorších predpisov a vyhlášky 261/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania v y d á v a
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015
o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia obce je stanoviť povinnosť vypracovať
povodňové plány pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorých objekty
a zariadenia môžu byť postihnuté povodňou.
Čl. 2
Povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie
Povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktorých objekty môžu
byť postihnuté povodňou.
1. V katastrálnom území obce Zvolenská Slatina môžu byť postihnuté povodňou objekty
nachádzajúce sa na pobrežných pozemkoch a v inundačnom území vodného toku Slatina,
Rybný potok a Slatinský potok.
2. Povodňové plány záchranných prác sú povinní vypracovať a aktualizovať všetky právnické
osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorých objekty, stavby a zariadenia môžu byť
postihnuté povodňou a to: Penzión Zlatý dukát, UNIAGRO s.r.o., AGROBON PLUS s.r.o.,
SEPO s.r.o., Zberné suroviny a.s.,
3. Obec Zvolenská Slatina ukladá povinným subjektom na základe § 26 ods. 3 písm. a) bod 6
v spojení s ust. § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení
neskorších predpisov a v súlade s ust. § 5 písm. a) vyhlášky č. 261/2010 Z. z. povinnosť
vypracovať povodňové plány záchranných prác do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti.
4. Jeden výtlačok povodňového plánu predloží právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ
Obci Zvolenská Slatina, ktorá ho zapracuje do povodňového plánu obce.
5. V nasledujúcich kalendárnych rokoch sú v zmysle § 3 ods. 8 vyhlášky č. 261/2010 Z. z.
subjekty uvedené v odseku 2 tohto ustanovenia povinné povodňový plán záchranných prác
vypracovať, preskúmať a podľa potreby aktualizovať a predložiť obci Zvolenská Slatina do
31. júla daného kalendárneho roka.
Čl. 3
Povodňový plán záchranných prác
Povodňový plán záchranných prác subjektov podľa ust. Čl. 2 tohto nariadenia musí
obsahovať:

a) základné údaje o subjekte: názov, sídlo, osoby zodpovedné konať za daný subjekt v prípade
povodne, vrátane kontaktov na tieto osoby v pracovnom i mimo pracovnom čase
b) popis objektu
c) počet zamestnancov a iných osôb obvykle sa nachádzajúcich v objektoch, zoznam
a charakter zariadení vyžadujúcich evakuáciu
d) zoznam (druh, množstvo) používaných a skladovaných nebezpečných látok nachádzajúcich
sa v objekte
e) zloženie evakuačnej komisie subjektu
f) menný zoznam pracovných síl a zoznam technických prostriedkov využiteľných pri
vykonávaní záchranných prác, zoznam dezinfekčných látok na vykonanie hygienickoepidemiologických opatrení
g) určenie priestorov, do ktorých budú evakuované osoby, zariadenia, materiál
h) organizačné opatrenia pre zmiernenie účinkov povodne
Čl. 4
Priestupky a sankcie
1. Priestupku na úseku ochrany pred povodňami sa dopustil ten, kto nevypracoval povodňový
plán pre stavbu, objekt alebo zariadenia, ktoré je v jeho vlastníctve, správe a užívaní ( §47
ods. 1 písm. l/ zákona o ochrane pred povodňami).
2. Obec prejednáva priestupky podľa ods. 1/ a uloží pokutu do 1700 € ( §47 ods.3 zákona
o ochrane pred povodňami).
3. Výnos pokút uložených obcou je príjmom rozpočtu obce.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine na zasadnutí dňa 28.09.2015
uznesením č. 73/2015
2. VZN nadobúda účinnosť dňa 15.10.2015.
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