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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KRUŽLOV 

č. 8/2014 
o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej 
osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou.  

 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Kružlov v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade 
s ustanovením § 26 ods. 3 písm. a) bod 6, § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 7/2010 Z. z. 
o ochrane pred povodňami  a vyhlášky č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania na svojom zasadnutí dňa16.12.2014 
sa uznieslo na prijatí tohto všeobecne záväzného nariadenia.  
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je uloženie povinnosti vypracovať 
a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – 
podnikateľovi, ktorej objekt sa nachádza na území obce a môže byť postihnuté povodňou.  
 

Článok 2 
Uloženie povinnosti 

 
1) Na základe Povodňového plánu záchranných prác obce Kružlov obec vyhodnotila 

tieto právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov FLAMEshoes, s. r. o., Strojárne 
SK, p. Selmani, ktorých  objekty nachádzajúce sa na území obce môžu byť postihnuté 
povodňou ako objekt na území obce, ktorý môže byť ohrozený povodňou. 

2) Obec Kružlov ukladá subjektom uvedeným v odseku 1 tohto článku povinnosť 
vypracovať povodňové plány záchranných prác do 30 dní. 

3) Subjekty uvedené v odseku 1 tohto článku, ktoré si povinnosť vypracovať a predložiť 
povodňový plán záchranných prác už splnili podľa predchádzajúcej právnej úpravy sú 
povinné v lehote do 30 dní dať povodňové plány záchranných prác do súladu 
s vyhláškou č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu 
povodňových plánov a postup ich schvaľovania.  

4) Povodňové plány vypracované alebo aktualizované podľa odseku 2 a 3 tohto článku sú 
ich spracovatelia povinní predložiť obci v jednom výtlačku a v elektronickej podobe 
v lehote 30 dní odo dňa ich vyhotovenia.  

5) V nasledujúcich kalendárnych rokoch subjekty uvedené v odseku 1 tohto článku, 
v zmysle § 3 ods. 8 vyhlášky č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania, každoročne do 31. júla 
povodňový plán záchranných prác podľa § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 7/2010 Z. z. 
o ochrane pred povodňami vypracúvajú  a podľa potreby aktualizujú a predkladajú ho 
obci.  

 
 
 



 
Článok 3 

Obsah povodňového plánu záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby – 
podnikateľa  

 
V zmysle vyhlášky č.261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu 
povodňových plánov a postup ich schvaľovania obsahuje povodňový plán záchranných prác 
právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa najmä:  
 
a) Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác. 
b) Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami, 
vrátane adries, čísiel telefónu, e-mailových adries a čísiel faxu 
1. Obecný úrad 
2. Obecná povodňová komisia / krízový štáb obce 
3. Okresný úrad Bardejov 
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bardejove 
5. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému 
6. Podľa potreby 
    a) poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby 
    b) obecný hasičský zbor. 
c) Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác (zoznam vecných prostriedkov 
a osôb vyčlenených na výkon povodňových záchranných prác). 
d) Mená osôb zodpovedných za vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami v 
povodňovom pláne záchranných prác 
1. Mená osôb zodpovedných za vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami v 
povodňovom pláne záchranných prác, ich adresy, čísla telefónu a spôsoby vyrozumenia. 
2. Mená zástupcov v prípade neprítomnosti osôb uvedených v bode 1 písm. d). 
 
 

Článok 4 
Sankcie   

 
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie poruší všeobecne záväzné 
nariadenie obce môže jej obec v zmysle § 13 ods. 9 písm. a) zákona 369/1990 Z. z. 
o obecnom zriadení uložiť pokutu do 6638 eur.   

 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia  

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa 
vyvesenia na úradnej tabuli obce.  
 
 
 
 

          
       Ing. Jozef Kmec  

                starosta obce 


