Obec Horné Srnie, Obecný úrad, Družstevná 430/1,
914 42 Horné Srnie
------------------------------------------------------------------------------------------------

VŠEOBECNE

Z Á VÄ Z N É
č. 3/2011

NARIADENIE

o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb
podnikateľov na území obce Horné Srnie

Úplné znenie so zapracovaním VZN č. 4/2015
Máj 2015

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na základe § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 zákona č. 7/2010 Z.z.
o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
vydáva:

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Srnie
č. 3/ 2011
o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb
podnikateľov na území obce Horné Srnie
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Predmetom všeobecne záväzného nariadenia obce (ďalej len VZN) je zabezpečenie spracovania
povodňových plánov záchranných prác (ďalej len povodňové plány) právnickými osobami a
fyzickými osobami podnikateľmi, ktorých stavby, objekty a zariadenia sa nachádzajú na území
obce a môžu byť postihnuté povodňou.
2. Účelom VZN je zabezpečiť, aby súčasťou povodňového plánu záchranných prác obce boli
povodňové plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov (ďalej len
povinné osoby) v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (ďalej len
zákon o ochrane pred povodňami).
Článok 2
Uloženie povinnosti právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom,
ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou
1. Vypracovanie povodňových plánov záchranných prác sa týka povinných osôb, ktorých stavby,
objekty a zariadenia môžu byť postihnuté povodňou. Zoznam povinných osôb je uvedený
v prílohe č. 1 tohto VZN.
2. Obec Horné Srnie týmto VZN ukladá povinným osobám vypracovať povodňový plán
záchranných prác podľa § 10 ods. 3 písm. c) zákona o ochrane pred povodňami a tento predložiť
Obci Horné Srnie, Obecnému úradu v Hornom Srní do 15.8.2011.
3. Povinné osoby sú povinné vypracovaný a odovzdaný povodňový plán záchranných prác
každoročne preskúmavať a podľa potreby aktualizovať a predkladať Obci Horné Srnie,
Obecnému úradu v Hornom Srní do 31.7. príslušného kalendárneho roka.
Článok 3
Povodňový plán záchranných prác
Štruktúra povodňového plánu záchranných prác subjektu je nasledovná :
1. Základné údaje o subjekte vrátane kontaktných osôb a telefónnych čísiel v pracovnom
i mimopracovnom čase.
2. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác
- prehľad používaných a skladovaných nebezpečných látok, ohrozujúcich kvalitu
povrchových a podzemných vôd (napr. ropné látky, jedy a pod. )
- organizačné opatrenia pre zmiernenie účinkov povodne,
- určenie priestorov, do ktorých budú evakuované osoby, zariadenia a materiál.

3. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami,
vrátane adries, čísel telefónu, e-mailových adries a čísel faxu
- Obecný úrad Horné Srnie
- Krízový štáb obce Horné Srnie
- Obvodný úrad životného prostredia Trenčín
- Obvodný úrad Trenčín
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Trenčín
- Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému Trenčín
- Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby
- Dobrovoľný hasičský zbor Horné Srnie
4. Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác
- zoznam vecných prostriedkov, strojov a mechanizmov a osôb vyčlenených na výkon
povodňových záchranných prác.
5. Osoby zodpovedné za vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami v povodňovom
pláne záchranných prác
- titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za vykonávanie opatrení na ochranu pred
povodňami v povodňovom pláne záchranných prác, jeho adresa, číslo telefónu
a spôsob vyrozumenia,
- titul, meno a priezvisko jej zástupcu v prípade neprítomnosti.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní dňa
30.6.2011 uznesením číslo 26.
2. Na zmene VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní dňa 12.5.2015 uznesením č. 37.
3.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli obce.

Vo Hornom Srní dňa 13.5.2015

Jozef Húserka
starosta obce

Zoznam povinných osôb:
1. PD Vlára Nemšová, Družstevná 491/58, 914 42 Horné Srnie
2. BRICOL s.r.o., Dolinská 27/7, 914 42 Horné Srnie
3. LIGNA s.r.o., Dolinská 27/9, 914 42 Horné Srnie
4. PaPS, Dolinská 390/3, 914 42 Horné Srnie
5. BUKOVINA s.r.o., Dolinská 27/9, 914 42 Horné Srnie
6. VITAL s.r.o., Dolinská 389/1, 914 42 Horné Srnie
7. CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie

