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VZN nadobúda účinnosť dňom 16.05.2019

Miroslav Ledecký
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Drahovce, v súlade s ust. § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 v spojení s
ust. § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších
predpisov a vyhlášky č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových
plánov a postup ich schvaľovania v y d á v a t o t o

Všeobecne záväzné nariadenie obce Drahovce č. 6/2019
o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác
§1
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto nariadenia je v súlade s citovanou právnou úpravou uložiť právnickej osobe a fyzickej
osobe - podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou, povinnosť vypracovať
a aktualizovať povodňový plán záchranných prác.

§2
Povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie,
ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou
(1) Na základe Povodňového plánu záchranných prác obce Drahovce, obec vyhodnotila, ako objekty,
ktoré môžu byť zasiahnuté na území obce povodňou objekty týchto právnických osôb a fyzických
osôb – podnikateľov:
Materská škola Drahovce, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce
Základná škola Drahovce, Školská 907/2, 922 41 Drahovce
PVOD Drahovce, Hlavná 549/1, 922 41 Drahovce
Adlo, s.r.o., Drahovce, Hlavná 2, 922 41 Drahovce
Technikal Textiles, Drahovce, Školská 982/54, 922 41 Drahovce
(ďalej len „subjekty“)
(poznámka: k subjektom priradiť príslušný objekt, ktorý môže byť zasiahnutý povodňou)
(2) Obec ukladá subjektom uvedeným v odseku 1 tohto ustanovenia na základe § 26 ods. 3 písm. a)
bod 6 v spojení s ust. § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v
znení neskorších predpisov povinnosť vypracovať pre objekty uvedené v odseku 1 tohto
ustanovenia povodňové plány záchranných prác.
(3) Povodňové plány vypracované podľa odseku 2 tohto ustanovenia sú ich spracovatelia povinní
predložiť obci v 2 exemplároch, a to v lehote do 30 dní odo dňa ich vyhotovenia.
(4) V nasledujúcich kalendárnych rokoch sú, v zmysle ust. § 3 ods. 8 vyhlášky č. 261/2010 Z.z.,
subjekty uvedené v ods. 1 tohto ustanovenia povinné povodňový plán záchranných prác
vypracovať, preskúmať a podľa potreby aktualizovať a predložiť obci do 31. júla daného
kalendárneho roka.

§3
Záverečné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
v Drahovciach uznesením č. 55/2019 dňa 16.04. 2019.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 16.05.2019.
(3) Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach.
V Drahovciach, dňa 02.05.2019

Miroslav Ledecký
Starosta obce Drahovce

