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Obec Slopná v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a § 26 ods. 6 zákona o ochrane pred povodňami vydáva toto 
všeobecne záväzné nariadenie o povodňových plánoch záchranných prác právnických 
osôb a fyzických osôb – podnikateľov. 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 13 

 

o povodňových plánoch záchranných prác právnických a fyzických osôb – 
podnikateľov 

 

pôsobiacich na území obce Slopná 
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Obec Slopná v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a § 26 ods. 6 zákona o ochrane pred povodňami vydáva toto 

všeobecne záväzné nariadenie o povodňových plánoch záchranných prác právnických 

osôb a fyzických osôb – podnikateľov. 

 
 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie ukladá povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán 

záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov pri ochrane pred povodňami.  

Povodňové plány záchranných prác sú povinní vypracovať a aktualizovať právnické a fyzické osoby 

– podnikatelia, ktorí sú uvedení v čl. VI. Povodňového plánu záchranných prác obce Slopná. 

 

 

§ 2 

Povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov 

 

1) Povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov je súbor 

opatrení vykonávaných na záchranu životov, zdravia a majetku, kultúrneho dedičstva 

a životného prostredia v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni na 

povodňou ohrozených a zaplavených územiach. 

2) Povodňový plán právnickej a fyzickej osoby – podnikateľa obsahuje najmä: 

a) zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác, 

b) zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami, 

vrátane adries, čísiel telefónu, e-mailových adries a čísiel faxu /Obec Slopná – obecný úrad 

– zoznam členov krízového štábu, Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, 

Obvodný úrad v Považskej Bystrici, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

v Považskej Bystrici /obvodná povodňová komisia/, Koordinačné stredisko integrovaného 

záchranného systému, poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby/, 

c) sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác /zoznam vecných prostriedkov 

a osôb vyčlenených na výkon povodňových záchranných prác/, 

d) mená osôb zodpovedných za vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami, ich adresy, 

čísla telefónu a spôsob vyrozumenia, 

e) mená zástupcov v prípade neprítomnosti osôb uvedených v bode d/. 

3) Povodňové plány záchranných prác právnických a fyzických osôb – podnikateľov sú povinní 

podnikatelia, ktorí sú uvedení v Povodňovom pláne záchranných prác obce Slopná vypracovať 

do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto VZN a jeden výtlačok zaslať Obci Slopná. 
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4) Povodňové plány záchranných prác právnických a fyzických osôb – podnikateľov sa každoročne 

do 31. júla príslušného kalendárneho roku preskúmajú a podľa potreby aktualizujú a predkladajú 

sa Obci Slopná. 

 

 

§ 3 

 

Záverečné ustanovenia 

 

Toto všeobecne záväzne nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Slopnej 

č. 27/2011 zo dňa 20.5.2011 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli 

obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Slopnej dňa 23.5.2011 

 

 

 

 _______________________ 
 Mgr. Eva Košaríková 
 starostka obce 
 


