
Obecné zastupiteľstvo obce Bačkovík v súlade s § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe § 26 ods. 3 pism. a) bod 6 v spojení s §
10 ods. 3 písm. c) zákona 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   toto

VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉ    NARIADENIE
č.   6/2016

o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia

§ 1

Účelom tohto nariadenia je stanoviť povinnosť vypracovať povodňové plány pre právnické
osoby a fyzické osoby - podnikateľov, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou.

§2
Vymedzenie základných pojmov

(1) Povodňou je dočasné zaplavenie územia, ktoré zvyčajne nie je zaliate vodou. Povodeň vzniká,
keď

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 činnosti alebo topenia snehu na území bez možnosti odtoku prostredníctvom
vodného toku,

DRUHÁ ČASŤ
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie

§3
Povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktorých objekty môžu

byť postihnuté povodňou

(1) Na základe Povodňového plánu záchranných prác Obce Bačkovík, obec Bačkovík vyhodnotila,
ako objekty,



ktoré môžu byť zasiahnuté na území obce povodňou objekty týchto právnických osôb a fyzických
osôb : 22 obytných domov, v ktorých býva približne 114 osôb.

(2) Obec ukladá subjektom uvedeným v odseku 1 tohto ustanovenia na základe § 26 ods. 3 písm. a)
bod
6 v spojení s § 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 pre objekty uvedené v odseku 1 tohto ustanovenia povodňové plány záchranných prác
do
15. decembra 2016.

(3) Subjekty uvedené v odseku 1 tohto ustanovenia, ktoré si povinnosť vypracovať a predložiť
povodňový
plán obci už splnili podľa predchádzajúcej právnej úpravy sú povinné v lehote do 15. decembra
2016
dať povodňové plány záchranných prác do súladu s vyhláškou č. 261/2010 Z.z. .

(4) Povodňové plány vypracované alebo aktualizované podľa odseku 2 a 3 tohto ustanovenia sú ich
spracovatelia povinní predložiť obci v 2 exemplároch, a to v lehote do 30 dní odo dňa ich
vyhotovenia.

(5) V nasledujúcich kalendárnych rokoch sú, v zmysle § 3 ods. 8 vyhlášky č. 261/2010 Z.z., subjekty
uvedené v odseku 1 tohto ustanovenia povinní povodňový plán záchranných prác
vypracovať, preskúmať a podľa potreby aktualizovať a predložiť obci do 31. júla daného
kalendárneho roka.



Schválené uznesením OZ č 54/2016 zo dňa 27.10.2016


