
 
 
 

OBEC KAMENEC POD VTÁ
 

Všeobecne záväzné
o povinnosti vypracovať a

povodňové plány záchranných prác

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
ustanovením § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 7/2010 Z. z., o ochrane pred povodňami

predpisov a vyhlášky č. 261/2010 Z. z., ktorou sa 

 

 
toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len 

 
 
 

Účelom tohto VZN je stanoviť povinnosť vypracovať a
pre právnické osoby a fyzické osoby 

 
 

1. Povodňou je dočasné zaplavenie územia, ktoré zvyčaj
a) sa prechodne výrazne zvýši hladina vodného toku a bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta 

vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku už vylieva
b) je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok alebo topenia snehu do recipientu a 

dochádza k zaplaveniu územia vnútornými vodami; vnútorné vody sú vody, ktoré sa vyskytujú na 
území chránenom hrádzami alebo protipovodňovými líniami, najmä vody, ktoré nemôžu odtekať 
prirodzeným spôsobom pri zvýšenom stave vody v recipiente, vody z intenzívnej zrážkovej činnos
alebo topenia snehu na území bez možnosti odtoku prostredníctvom vodného toku

c) hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z
chodu ľadov, vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy alebo vytvorenia iných p
vodného toku, na mostoch, priepustoch alebo na zaplavovanom území,

d) sa zaplavuje územie následkom intenzívnych zrážok alebo hromadenia sa vody z
snehu, 

e) sa zaplavuje chránené územie v
ktoré spôsobuje dlhotrvajúci vysoký vodný stav vo vodnom toku; chránené územie na účely tohto 
zákona je územie, ktoré ochraňuje vodná stavba alebo iná stavba pred účinkami povodní alebo 

f) hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa 
poruchy alebo havárie na vodnej stavbe.

 

OBEC KAMENEC POD VTÁČNIKOM 

šeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2011 
povinnosti vypracovať a aktualizovať  
povodňové plány záchranných prác 

 
Kamenci pod Vtáčnikom v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 26 ods. 3 písm. a) bod 6
ustanovením § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 7/2010 Z. z., o ochrane pred povodňami

261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a 
postup ich schvaľovania, 

s c h v a ľ u j e  

toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“). 

ČASŤ I. 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
je stanoviť povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňové 

fyzické osoby – podnikateľov, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou.

Čl. 2 
Vymedzenie základných pojmov 

 
Povodňou je dočasné zaplavenie územia, ktoré zvyčajne nie je zaliate vodou. Vzniká, keď

odne výrazne zvýši hladina vodného toku a bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta 
vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku už vylieva, 
je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok alebo topenia snehu do recipientu a 

územia vnútornými vodami; vnútorné vody sú vody, ktoré sa vyskytujú na 
území chránenom hrádzami alebo protipovodňovými líniami, najmä vody, ktoré nemôžu odtekať 
prirodzeným spôsobom pri zvýšenom stave vody v recipiente, vody z intenzívnej zrážkovej činnos
alebo topenia snehu na území bez možnosti odtoku prostredníctvom vodného toku

koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku vylieva v
chodu ľadov, vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy alebo vytvorenia iných p
vodného toku, na mostoch, priepustoch alebo na zaplavovanom území, 
sa zaplavuje územie následkom intenzívnych zrážok alebo hromadenia sa vody z

sa zaplavuje chránené územie v dôsledku vystúpenia hladiny podzemnej vody n
ktoré spôsobuje dlhotrvajúci vysoký vodný stav vo vodnom toku; chránené územie na účely tohto 
zákona je územie, ktoré ochraňuje vodná stavba alebo iná stavba pred účinkami povodní alebo 

koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku vylieva v
na vodnej stavbe. 

 

v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 
na základe § 26 ods. 3 písm. a) bod 6, v spojení s 

ustanovením § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 7/2010 Z. z., o ochrane pred povodňami v znení neskorších 
o obsahu povodňových plánov a 

aktualizovať povodňové plány záchranných prác 
podnikateľov, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou. 

zniká, keď: 
odne výrazne zvýši hladina vodného toku a bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta 

je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok alebo topenia snehu do recipientu a 
územia vnútornými vodami; vnútorné vody sú vody, ktoré sa vyskytujú na 

území chránenom hrádzami alebo protipovodňovými líniami, najmä vody, ktoré nemôžu odtekať 
prirodzeným spôsobom pri zvýšenom stave vody v recipiente, vody z intenzívnej zrážkovej činnosti 
alebo topenia snehu na území bez možnosti odtoku prostredníctvom vodného toku, 

koryta vodného toku vylieva v dôsledku 
chodu ľadov, vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy alebo vytvorenia iných prekážok v koryte 

sa zaplavuje územie následkom intenzívnych zrážok alebo hromadenia sa vody z topiaceho sa 

dôsledku vystúpenia hladiny podzemnej vody nad povrch terénu, 
ktoré spôsobuje dlhotrvajúci vysoký vodný stav vo vodnom toku; chránené územie na účely tohto 
zákona je územie, ktoré ochraňuje vodná stavba alebo iná stavba pred účinkami povodní alebo  

koryta vodného toku vylieva v dôsledku 



 
2. Povodňou ohrozeným územím je spravidla: 

a) územie pri vodnom toku na úseku, v ktorom sa očakáva alebo už nastalo výrazné zvýšenie vodnej 
hladiny v dôsledku intenzívneho povrchového odtoku z povodia a vytvorenia povodňovej vlny vo 
vodnom toku, vznikania prekážok, ktoré obmedzujú plynulý odtok vôd, nebezpečného chodu ľadov, 
vznikania ľadových zátarás a ľadovej zápchy, poruchy alebo havárie na vodnej stavbe alebo na 
hydroenergetickej stavbe, 

b) územie, na ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok alebo z topenia snehu 
do recipientu, následkom čoho sa očakáva jeho zaplavenie vnútornými vodami alebo už dochádza 
k zaplavovaniu, 

c) územie, ktoré je zaplavované z dôvodu extrémnej zrážkovej činnosti alebo zvýšeného odtoku vody 
z topiaceho sa snehu. 

 
 

ČASŤ II. 
 

Čl. 3 
Povinnosti subjektov oprávnených na podnikanie 

 
 Povinnosti právnických a fyzických osôb – podnikateľov oprávnených na podnikanie, ktorých objekty 
môžu byť postihnuté povodňou. 

1. Obec Kamenec pod Vtáčnikom na základe povodňového plánu záchranných prác vyhodnotila ako 
objekty, ktoré môžu byť na jej území zasiahnuté povodňou, objekty právnických a fyzických osôb – 
podnikateľov, ktoré uvádza príloha 1 tohto VZN. 
 

2. Obec Kamenec pod Vtáčnikom ukladá všetkým 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 povinnosť vypracovať povodňové plány záchranných prác do 30. septembra 2011 
a povinným subjektom, ktorým táto povinnosť vznikne, vypracovať povodňový plán záchranných prác 
v lehote do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti. 

 

3. Subjekty uvedené v prílohe 1 tohto VZN, ktoré si povinnosť vypracovať a predložiť povodňový plán obci 
už splnili podľa predchádzajúcej právnej úpravy, sú povinné v lehote do 30. septembra 2011 dať 
povodňové plány záchranných prác do súladu s vyhláškou č. 261/2010 Z. z. 

 

4. V nasledujúcich kalendárnych rokoch sú v zmysle ust. § 3 ods. 8 vyhlášky č. 261/2010 Z. z. subjekty 
uvedené v odseku 1 tohto VZN povinné povodňový plán záchranných prác vypracovať, preskúmať 
a podľa potreby aktualizovať a predložiť obci Kamenec pod Vtáčnikom do 30. septembra daného 
kalendárneho roka. 

 
 

Čl. 4 
Povodňový plán záchranných prác 

 
1. Povodňový plán je dokument organizačného a technického charakteru, ktorého obsah a postup 

jeho schvaľovania ustanovuje Ministerstvo životného prostredia SR vo vyhláške č. 261/2010 Z. z. 
Povodňový plán tvorí povodňový plán zabezpečovacích prác a povodňový plán záchranných prác. 
Povodňový plán záchranných prác sa vypracúva v nadväznosti na povodňový plán zabezpečovacích 
prác. 

 

2. Povodňové plány zabezpečovacích prác sú povinní vypracúvať správcovia vodných tokov, 
správcovia ropovodu, plynovodu, teplovodu alebo iného potrubného líniového vedenia križujúceho 
vodný tok, vlastníci, správcovia a užívatelia stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené 
na vodnom toku alebo v inundačnom území, zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku  



 
alebo na inundačné územie, na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o užívaní stavby, obvodný úrad životného prostredia a krajský úrad životného 
prostredia.  
 

3. Povodňové plány záchranných prác vypracúva obvodný úrad v sídle kraja, obvodný úrad a obec. 
Súčasťou povodňového plánu záchranných prác obce sú aj povodňové plány záchranných prác 
právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorých stavby, objekty alebo zariadenia na 
území obce môžu byť postihnuté povodňou a sú vypracúvané na základe všeobecne záväzného 
nariadenia obce. Povodňové plány sa každý rok preskúmajú a podľa potreby aktualizujú tak, aby sa 
zmeny a doplnky mohli schváliť do konca kalendárneho roka. Zmeny podstatného významu sa 
zapracujú do povodňových plánov bezodkladne. 
 

4. 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. 
 

5. Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity 
a sú ukončené do času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity. 
 

6. Povodňovými záchrannými prácami okrem povodňových záchranných prác podľa odseku 4 sú aj: 
a) hlásna povodňová služba, 
b) ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu úrody ohrozenej 

povodňou, 
c) odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia povodňou, 
d) provizórne dopravné sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou odrezaná, vrátane výstavby 

provizórnych mostných objektov alebo lávok, 
e) ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a telekomunikačných 

sietí pred poškodením povodňou, 
f) evakuácia, 
g) dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov a odvoz a zneškodňovanie uhynutých zvierat 

a iných odpadov, 
h) zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami, 
i) odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev a z komunikácií, 
j) zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia, 
k) 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 podľa osobitného 
predpisu počas mimoriadnej situácie. 

 

7. Povodňový plán záchranných prác povinných subjektov podľa čl. 3 tohto VZN musí obsahovať: 
a) Základné údaje o subjekte – teda názov, sídlo, mená osôb oprávnených konať za daný subjekt 

v prípade povodne, vrátane kontaktov, na ktorých je možné tieto osoby zastihnúť v pracovnom 
i mimopracovnom čase. 

b) Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác: 
ba) prehľad používaných a skladovaných nebezpečných látok, 
bb) organizačné opatrenia pre zmiernenie účinkov povodne, 
bc) určenie priestorov, do ktorých budú evakuované osoby, zariadenia i materiál. 

c) Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujúc ochranu pred povodňami, vrátane 
adries, čísiel telefónu, e-mailových adries a čísiel faxu: 
ca)  Obecný úrad Kamenec pod Vtáčnikom, 
cb)  Krízový štáb obce Kamenec pod Vtáčnikom (Obecná povodňová komisia), 
cc)  Obvodný úrad ŽP v Prievidzi, 
cd)  Obvodný úrad v Prievidzi, 
ce)  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, 
cf)  Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému, 
cg)  Poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby, 



 
ch)  Dobrovoľný hasičský zbor obce Kamenec pod Vtáčnikom. 

d) Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác formou zoznamu vecných prostriedkov 
a osôb vyčlenených na výkon povodňových záchranných prác. 

e) Osoby zodpovedné za vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami v povodňovom pláne 
záchranných prác: 
ea)  Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za vykonávanie opatrení na ochranu pred      
povodňami v povodňovom pláne záchranných prác, jeho adresa, číslo telefónu a spôsob 
vyrozumenia, 

  eb)  Titul, meno a priezvisko zástupcu tejto osoby v prípade jej neprítomnosti. 
 
 

Čl. 5 
Sankcie 

 
V prípade nevypracovania a nepredloženia povodňového plánu záchranných prác subjektom pre 

stavbu, objekt alebo zariadenie, ktoré je v jeho vlastníctve, správe alebo užívaní, môže jej obec Kamenec 
pod Vtáčnikom uložiť pokutu, a to v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami až do výšky 
1 700 €. 
 
 

ČASŤ III. 
 

Čl. 6 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto VZN č. 5/2011 prijalo obecné zastupiteľstvo obce Kamenec pod Vtáčnikom na svojom 
zasadnutí dňa 10.08.2011 uznesením č. 22/2011. 
 

2. Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení obecným zastupiteľstvom vyvesené 
na úradnej tabuli obce. 
 

Dňa: 11.08.2011 

 
 
 
 Ing. Dušan Ďuriš 
   starosta obce 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť 
15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obce Kamenec pod Vtáčnikom. 

 

Dňa: 26.08.2011 

 
 
 
 Ing. Dušan Ďuriš 
   starosta obce 
  



Príloha 1: Zoznam povinných subjektov 

1. Poľno Vtáčnik, a.s., Hájska 927/20, 972 42  Lehota pod Vtáčnikom 
2. Fontea Slovakia, s.r.o., Ružičková 4, 972 44  Kamenec pod Vtáčnikom 
3. Igor Vlk – súkromná firma, Na Papiereň 317/39, 972 44  Kamenec pod Vtáčnikom 


