Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Červený Kláštor
číslo 4/2011
o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán
záchranných prác
Obecné zastupiteľstvo obce Červený Kláštor na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v súlade s § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce Červený Kláštor (ďalej len VZN)
§1
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto VZN je uloženie povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe
a fyzickej osobe – podnikateľovi (ďalej len povodňový plán), ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti vodného toku
a objekt môže byť postihnutý povodňou.
§2
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 na území obce Červený Kláštor.
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 obci Červený Kláštor.
3./ Obec pri spracovávaní Povodňových plánov poskytne na základe požiadavky spracovávateľov (právnická a fyzická osoba
– podnikateľ) povodňových plánov dodanie písomných podkladov potrebných pre spracovanie Povodňových plánov v
rozsahu:
-

zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác
zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami podľa danej vyhlášky
v obci
tabuľky síl a prostriedkov na výkon povodňových záchranných prác

§3
Priestupky
1./ Nesplnenie povinnosti uloženej v § 2 tohto nariadenia 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 prerokováva Obec Červený Kláštor s možnosťou uloženia pokuty do 1 700,- €
§4

Spolodn6 a zeveredn6 ustanovenia
'1./

Timto nariadenim nie su dotknute prava

a povinnosti fyzick!'ch a pravnick!'ch

osob vyplivajuce z iniich pravnych

predpisov a vseobecne zluaznych nariadeni obce Cerveni Kla6tor.
2,/ Toto V6eobecne zevazne nariadenie Obce Cervenli Kl65tor bolo schv6len6 Obecnim zastupitelstvom obce Cerven!
Klestor dia 30.11.201'1 uznesenim d. 4/05/201 1.
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V Cervenom Kl65tore, '14. novembra 201'1

Ing. Stefan

DZurni

starosfa ob6e

Doloiky:
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Uvedeni nevrh vseobecne

Dha.15.11.2011

.

Uvedene VZN bolo po jeho

Dia,01.12.2011

.

uvedene VZN bolo zvesen6 z

