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   Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 

Mesta Nová Dubnica  
  

          Mesto Nová Dubnica na základe ustanovenia § 6 a § 11, ods. 4 písm. g), zákona SNR  č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 26 ods. 3 písm. a) 

bod 6 v spojení s § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami 

vydáva pre územie Mesta Nová Dubnica 

Všeobecne záväzne nariadenie mesta č. 3/2011 

o  povodňových plánoch záchranných prác   

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1.  Predmetom všeobecne záväzného nariadenia mesta (ďalej len VZN) je zabezpečenie 

spracovania povodňových plánov záchranných prác právnickými osobami a fyzickými osobami  

oprávnených na podnikanie, ktorých stavby, objekty a zariadenia sa nachádzajú na území mesta 

a môžu byť postihnuté povodňou a ďalej vymedziť priestupky na úseku ochrany pred 

povodňami. 

2.  Účelom VZN je zabezpečiť, aby súčasťou povodňového plánu záchranných prác mesta 

boli povodňové plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na 

podnikanie, ktorých stavby, objekty a zariadenia sa nachádzajú na území mesta a môžu byť 

postihnuté povodňou v súlade s §10 ods. 3 písm. c) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred 

povodňami (ďalej len zákon o ochrane pred povodňami). 

Článok II. 

Uloženie povinnosti 

1.  Povodňové plány záchranných prác sú povinní vypracovať a aktualizovať všetky 

právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré majú svoj objekt, alebo 

zariadenie v lokalite, ktorá je uvedená v prílohe č. 1. 

2.      Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ vypracúva, alebo preskúmava a podľa 

potreby aktualizuje, povodňový plán záchranných prác a tento každoročne do 31. júla predkladá 

Mestu Nová Dubnica (§3 ods. 8 vyhlášky č. 261/2010 Z.z.). Pri spracovaní povodňového plánu 

záchranných prác použije primerane pokyny uvedené v prílohe č. 4 (časť Povodňové plány pre 

právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov na území obce) k vyhláške č. 261/2010 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania. 



 

Článok III.  

Priestupky na úseku ochrany pred povodňmi 

1.    Priestupku na úseku ochrany pred povodňami (§47 ods. 1 písm. a) – l) zákona č. 7/2010 Z.z. 

o ochrane pred povodňami) sa dopustí ten, kto vo vodnom toku a v inundačnom území: 

a) umiestnil a prevádzkoval bytovú budovu, nebytovú budovu okrem ubytovacieho zariadenia na 

krátkodobé pobyty, stavbu, objekt alebo zariadenie, ktoré môže počas povodňovej situácie 

zhoršiť odtok povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu vody, 

b) skladoval odplaviteľný materiál, látky a predmety, 

c) umiestnil a prevádzkoval stavbu, objekt alebo zariadenie, ktoré obsahuje škodlivé látky a 

obzvlášť škodlivé látky, 

d) umiestnil a prevádzkoval čerpaciu stanicu pohonných látok, 

e) umiestnil a prevádzkoval odkalisko, 

f) umiestnil a prevádzkoval skládku odpadu alebo zariadenie na spracovanie starých vozidiel, 

g) zriaďoval oplotenie, živý plot alebo inú obdobnú prekážku, ktorá zhoršuje podmienky pre 

odtok povrchových vôd, 

h) ťažil zeminu, piesok, štrk alebo nerasty bez povolenia obvodného úradu životného prostredia 

alebo krajského úradu životného prostredia, 

i) vykonával terénne úpravy, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd počas povodne, 

j) obhospodaroval lesné pozemky, poľnohospodárske pozemky alebo záhrady spôsobom, pri 

ktorom by mohlo dôjsť k zhoršeniu odtoku povrchových vôd počas povodne, 

k) zriaďoval tábor, kemp alebo iné dočasné ubytovacie zariadenie okrem krátkodobého 

turistického stanovania, 

l) nevypracoval povodňový plán pre stavbu, objekt alebo zariadenie, ktoré je v jeho vlastníctve, 

správe a užívaní. 

 

2.   Priestupky uvedené v odseku 1 prejednáva Mesto Nová Dubnica s možnosťou uloženia 

pokuty do 1 700 eur podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

3.     Výnos pokút uložených obcou je príjmom rozpočtu obce. 

Článok IV.  

Záverečné ustanovenia 

1. Na tomto nariadení sa uznieslo  Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici dňa 30.5.2011 

uznesením č. 49. Nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli 

Mesta Nová Dubnica. 

 

 

Ing. Peter Marušinec                                                                                                                                                                                                                                       
primátor mesta 

 

 



 

Príloha č. 1 

 

Zoznam  povinných osôb a lokalít,  v ktorých môžu byť stavby, objekty 

a zariadenia postihnuté povodňou 

 

1. Termonova  a.s., SNP 98  Nová Dubnica 


