
V�eobecné záväzné nariadenie mesta ierna nad Tisou . 1/2012� �

 o povinnosti vypracova  povod ové plány záchranárskych prác � �

Mestské zastupite stvo v iernej nad Tisou sa v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona SNR .� � �  
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor�ích predpisov a na základe § 26 ods. 3 písm. a) 
bod 6 v spojení s ustanovením § 10 ods. 3 písm. c) zákona NR SR . 7/2010 Z. z., o ochrane pred�  
povod ami  v  znení  neskor�ích  predpisov  a�  vyhlá�ky  M�P SR  .  261/2010  Z.  z.,  ktorou  sa�  
ustanovujú  podrobnosti  o obsahu povod ových plánov a  postup ich  schva ovania  uznieslo  na� �  
tomto v�eobecne záväznom nariadení.

§1
 Úvodné ustanovenia

1.  Ú elom  tohto  v�eobecne  záväzného  nariadenia  mesta  je  stanovi  povinnos  vypracova� � � � 
povod ové plány pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikate ov, ktorých objekty mô�u by� � � 
postihnuté povod ou.�

§2 
Vymedzenie základných pojmov

1. Povod ou je do asné zaplavenie územia, ktoré zvy ajne� � �  nie je zaliate vodou. Povode�  vzniká, 
ke :�
a)     sa prechodne výrazne zvý�i hladina vodného toku a bezprostredne hrozí vyliatie vody z 

koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku u� vylieva,
b)     je  do asne  zamedzený  prirodzený  odtok  vody  zo  zrá�ok  alebo  topenia  snehu  do�  

recipientu a dochádza k zaplaveniu  územia  vnútornými vodami;  vnútorné vody sú vody, 
ktoré sa vyskytujú na území chránenom hrádzami alebo protipovod ovými líniami, najmä�  
vody, ktoré nemô�u odteka  prirodzeným spôsobom pri zvý�enom stave vody v recipiente,�  
vody z intenzívnej zrá�kovej innosti alebo topenia snehu na území bez mo�nosti odtoku�  
prostredníctvom vodného toku,

c)     hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku vylieva v 
dôsledku  chodu  adov,  vzniku  adovej  zátarasy,  adovej  zápchy  alebo  vytvorenia  iných� � �  
preká�ok v koryte vodného toku, na mostoch, priepustoch alebo na zaplavovanom území,

d)     sa  zaplavuje  územie  následkom  intenzívnych  zrá�ok  alebo  hromadenia  sa  vody  z 
topiaceho sa snehu,

e)     sa zaplavuje chránené územie v dôsledku vystúpenia hladiny podzemnej vody nad povrch 
terénu, ktoré spôsobuje dlhotrvajúci vysoký vodný stav vo vodnom toku; chránené územie 
na ú ely  tohto  zákona je  územie,  ktoré  ochra uje  vodná stavba alebo iná  stavba pred� �  
ú inkami povodní, alebo�

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

2.   Povod ový plán  je  dokument  organiza ného charakteru  a  technického charakteru,  ktorého� �  
obsah ustanovilo M�P SR vo vyhlá�ke . 261/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o�  
obsahu povod ových plánov a postup ich schva ovania. Povod ový plán tvorí povod ový plán� � � �  
zabezpe ovacích prác a povod ový plán záchranných prác. Povod ový plán záchranných prác� � �  
sa vypracúva v nadväznosti na povod ový plán zabezpe ovacích prác.� �

Povod ové  plány zabezpe ovacích  prác  sú  povinní  vypracúva  správcovia  vodných tokov,� � �  
správcovia  ropovodu,  plynovodu,  teplovodu  alebo  iného  potrubného  líniového  vedenia 
kri�ujúceho vodný tok, vlastníci, správcovia a u�ívatelia stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré 
je umiestnené na vodnom toku alebo v inunda nom území, zhotovite  stavby, ktorá zasahuje do� �  
vodného toku alebo na inunda né územie,  na  celé  obdobie  výstavby a� do nadobudnutia�  
právoplatnosti rozhodnutia o u�ívaní stavby, obvodný úrad �ivotného prostredia a krajský úrad 
�ivotného prostredia.
Povod ové plány záchranných prác vypracúva obvodný úrad v sídle kraja, obvodný úrad a�  
obec.  Sú as ou  povod ového  plánu  záchranných  prác  mesta  sú  povod ové  plány� � � �  



záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikate ov, ktorých stavby, objekty�  
alebo zariadenia na území mesta mô�u by  postihnuté povod ou a sú vypracúvané na základe� �  
v�eobecne záväzného nariadenia mesta.
Povod ové plány sa ka�dý rok preskúmajú a pod a potreby aktualizujú tak, aby sa zmeny a� �  
doplnky  mohli  schváli  do  konca  kalendárneho  roka.  Zmeny  podstatného  významu  sa�  
zapracujú do povod ových plánov bezodkladne.�

3.   Povod ou ohrozeným územím je spravidla:�

-       územie  pri  vodnom  toku  na  úseku,  v  ktorom  sa  o akáva  alebo  u�  nastalo  výrazné�  
zvý�enie  vodnej  hladiny  v  dôsledku  intenzívneho  povrchového  odtoku  z  povodia  a 
vytvorenia povod ovej vlny vo vodnom toku, vznikania preká�ok, ktoré obmedzujú plynulý�  
odtok  vôd,  nebezpe ného  chodu  adov,  vznikania  adových  zátarás  a  adovej  zápchy,� � � �  
poruchy alebo havárie na vodnej stavbe alebo na hydroenergetickej stavbe,

-       územie,  na  ktorom je  do asne zamedzený prirodzený odtok vody zo  zrá�ok alebo z�  
topenia  snehu  do  recipientu,  následkom  oho  sa  o akáva  jeho  zaplavenie  vnútornými� �  
vodami alebo u� dochádza k zaplavovaniu,

-       územie, ktoré je zaplavované z dôvodu extrémnej zrá�kovej innosti alebo zvý�eného�  
odtoku vody z topiaceho sa snehu.

 
§3 

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb � podnikate ov�

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb - podnikate ov, ktorých objekty mô�u. by  postihnuté� �  
povod ou.�

1.       Na  základe  povod ového  plánu  záchranných  prác  mesta  ierna  nad  Tisou� �   mesto 
vyhodnotilo ako objekty, ktoré mô�u by  zasiahnuté na území mesta povod ou, uvedených v� �  
prílohe . 1 tohto v�eobecne záväzného nariadenia.�

2.       Mesto ierna nad Tisou�   ukladá povinným subjektom na základe § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 v 
spojení s ust. § 10 ods. 3 písm. c) zákona NR SR . 7/2010 Z.z. o ochrane pred povod ami v� �  
znení neskor�ích predpisov a v súlade s ust. 5 písm. a) vyhlá�ky M� P SR . 261/2010 Z.z.�  
povinnos  vypracova  povod ové plány záchranných prác do� � �  31.6. 2012 a al�ím�   povinným 
subjektom,  ktorým táto povinnos  vznikne, vypracova  povod ový plán záchranných prác v� � �  
lehote do 30 dní odo d a vzniku povinnosti.�

3.       Subjekty uvedené v prílohe . 1 tohto v�eobecne záväzného nariadenia, ktoré si povinnos� � 
vypracova  a predlo�i  povod ový plán obci u� splnili pod a predchádzajúcej právnej úpravy sú� � � �  
povinné v lehote do 31.06. 2012 da  povod ové plány záchranných prác do súladu s vyhlá�kou� �  
M�P SR . 261 /2010 Z. z.�

4.        Povod ové plány vypracované alebo aktualizované pod a odseku 2 a 3 tohto ustanovenia� �  
sú ich spracovatelia povinní predlo�i  mestu ierna nad Tisou� �   v 2 exemplároch.

5.         V nasledujúcich kalendárnych rokoch sú v zmysle ust.  § 3 ods. 8 vyhlá�ky M�P SR .�  
261/2010  Z.z.  subjekty  uvedené  v  odseku  1  tohto  ustanovenia  povinné  povod ový  plán�  
záchranných prác pod a  potreby aktualizova  a� �  predlo�i  mestu  ierna nad Tisou do 31.6.� �  
daného kalendárneho roka.

 
§4

 Povod ový plán záchranných prác�

Povod ový plán záchranných prác subjektov pod a ust. § 3 tohto nariadenia musí pod a potreby� � �  
obsahova :�

a)     základné  údaje  o  subjekte:  názov,  sídlo,  osoby  oprávnené  kona  za  daný  subjekt  v�  
prípade  povodne,  vrátane  kontaktov,  na  ktorých  je  mo�né  tieto  osoby  zastihnú  v�  
pracovnom i mimopracovnom ase;�

b)     popis objektu;
c)     po et  zamestnancov  a  iných  osôb  obvykle  sa  nachádzajúcich  v  objektoch  (príp.�  

hospodárskych zvierat) zoznam a charakter zariadení vy�adujúcich evakuáciu;



d)     zoznam  (druh,  mno�stvo)  pou�ívaných  a  skladovaných  nebezpe ných  látok�  
nachádzajúcich sa v objekte;

e)     zlo�enie evakua nej komisie subjektu;�

f)     menovitý  zoznam  pracovných  síl  a  zoznam  technických  prostriedkov  vyu�ite ných  pri�  
vykonávaní  záchranných  prác,  zoznam  dezinfek ných  látok  na  vykonanie  hygienicko-�

epidemiologických opatrení;
g)   ur enie priestorov, do ktorých budú evakuované osoby, zariadenie a materiál;�

h)   organiza né opatrenia pre zmiernenie ú inkov povodne.� �

 
§5 

Závere né ustanovenia�

1.    V�eobecné  záväzné  nariadenie  bolo  schválené  mestským  zastupite stvom  v  iernej  nad� �  
Tisou d a 26.4.2012 uznesením . 3/2012.� �

2.     V�eobecne záväzné nariadenie . 1/2012 nadobúda ú innos  d om 12.5.2012. Vyvesené na� � � �  
úradnú tabu u bolo po schválení mestským zastupite stvom d a 27.4.2012 Zvesené bolo d a� � � �  
12.5.2012.

Ing. Marta Vozáriková v.r.
primátor mesta

 



Príloha .1 k VZN . 1/2012 o povinn� � osti vypracova  povod ové plány záchranárskych prác � �

Objekty právnických osôb a fyzických osôb � podnikate ov, ktoré mô�u by  ohrozené povod ou� � �

Na základe výpisu analýzy územia z h adiska mimoriadnych udalosti pre mesto ierna nad Tisou,� �  
vydaného  Obvodným  úradom v  Trebi�ove,  odborom  civilnej  ochrany  a  krízového  riadenia,  .�  
A/2011/06223-4-18 zo d a 6.12.2011 vyplýva, �e na území mesta ierna nad Tisou z h adiska� � �  
mo�ných  mimoriadnych  udalosti  ohrozenia  vodou,  alebo  vodnou  stavbou  neexistuje  a  z  toho 
dôvodu Mesto ierna nad Tisou na základe týchto skuto ností neur uje na svojom území subjekty,� � �  
ktoré majú povinnos  vypracova  povod ové plány záchranárskych prác pod a tohto VZN.� � � �


