Obecné zastupiteľstvo v Šúrovciach v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 ods. 3 písm. a)
bod 6 a § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších
predpisov a na základe vyhlášky č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu
povodňových plánov a postup ich schvaľovania, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadene o
povinnosti vypracovať povodňový plán záchranných prác (ďalej len “VZN”).

NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 9/2019
o povinnosti vypracovať povodňový plán záchranných prác

Návrh VZN – vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na webovom sídle obce:
Návrh VZN – zverejnený na CUET:
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do (včítane)
Doručené pripomienky (počet):
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom obce Šúrovce:
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce a zverejnený na webovom sídle obce:
VZN zverejnené na CUET:
VZN nadobúda účinnosť dňa:

06.09.2019
09.09.2019
16.09.2019

§1
Predmet
1) Účelom tohto VZN je uloženie povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán
záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi (ďalej len „povodňový
plán“), ktorej objekt sa nachádza v bezprostrednej blízkosti vodného toku a môže byt postihnutý
povodňou.
2) Povodňové plány sú povinné vypracovať a aktualizovať všetky právnické osoby a fyzické
osoby oprávnené na podnikanie, ktorých objekt, stavba alebo zariadenie sa nachádza v
bezprostrednej blízkosti vodného toku a môže byt postihnuté povodňou. Zoznam objektov,
stavieb a zariadení je uvedený v prílohe č. 1 tohto VZN.
3) Povinnosť podľa bodu 2 tohto článku VZN sa vzťahuje na všetky právnické osoby a fyzické
osoby – podnikateľov, ktoré vlastnia, spravujú alebo užívajú objekt, stavbu alebo zariadenie
podľa bodu 2 tohto článku VZN.
4) Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ, ktorá doteraz nemala vypracovaný povodňový
plán, je povinná vypracovaný povodňový plán predložiť obci najneskôr do 31. decembra 2019.
5) Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ je povinná každoročne preskúmať svoj
povodňový plán. V prípade potreby jeho aktualizácie je povinná predložiť obci aktualizovaný
povodňový plán spolu s vyznačenými zmenami a doplnkami najneskôr do konca kalendárneho
roka, kedy vznikla potreba jeho aktualizácie.
§2
Priestupky na úseku ochrany pred povodňami
1) Nesplnenie povinnosti uloženej v § 1 tohto VZN je priestupkom na úseku ochrany pred
povodňami v zmysle ustanovenia § 47 ods. 1 písmena l) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred
povodňami.
2) Priestupky prejednáva obec, pričom za spáchaný priestupok uloží pokutu do 1.700 €.
3) Výnos pokút uložených obcou je príjmom rozpočtu obce.
4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov, pokiaľ zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami neustanovuje inak.
§3
Záverečné ustanovenia
1) Týmto VZN nie sú dotknuté práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
vyplývajúce z iných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení obce.
2) Prílohu tohto VZN tvorí zoznam objektov, stavieb a zariadení ohrozených povodňou
nachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti vodného toku rieky Váh.
3) Toto VZN bolo schválené nariadením OcZ v Šúrovciach, č. ….. zo dňa ….. a účinnosť
nadobúda dňa ….. .
V Šúrovciach, 06.09.2019
Mgr. Ing. Žaneta Gogolová
starostka obce

Príloha k VZN č.

/2019 o povinnosti vypracovať povodňový plán

Zoznam hospodárskych budov a iných objektov, ktoré môžu byť postihnuté záplavami
p. č.

Názov

Adresa

Majiteľ / užívateľ

1.

DARLING

Nová 89, Šúrovce

2.

COOP Jednota

Nová 1, Šúrovce

COOP Trnava

3.

AGRO Boleráz

Hlohovská 70, Šúrovce

AGRO Boleráz

4.

Pohostinstvo + predajňa
Činčurová

Hlohovská 18, Šúrovce

Zlata Činčurová

5.

Raisov dom

Valtašúrska 1, Šúrovce

6.

Stolárstvo Baša

Varašúrska 32, Šúrovce

Stanislav Baša

7.

Stolárstvo Ondrejíček

Hlohovská 7, Šúrovce

Patrik Ondrejíček

8.

Stolárstvo Richnák

Horná 41, Šúrovce

Peter Richnák

9.

FRAMEX s.r.o.

Hlavná 65, Šúrovce

František Halán

10.

Lukabetón

Seredská 52/399, Šúrovce

Tomáš Lukáč

11.

Hostinec u Saďa

Horná 2, Šúrovce

Ivan Kosák

