
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Turá

Číslo: 15/2012 – Nar.

Povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby –
podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou v meste  Stará Turá

Mestské zastupiteľstvo mesta Stará Turá v zmysle § 6 odst. 2 podľa zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení a podľa § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred 
povodňami sa uznieslo uznesením č. 49.-XVIII/2012 zo dňa: 21.6.2012 na tomto všeobecne 
záväznom nariadení, ktorým sa stanovuje povinnosť vypracovať a aktualizovať „Povodňový 
plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt 
môže byť postihnutý povodňou“.

§ 1

Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) sa vzťahuje na právnické osoby 
a fyzické osoby - podnikateľov, ktorých objekty sa nachádzajú na území mesta Stará Turá a
môžu byť postihnuté povodňou.



§2

Povodňové záchranné práce

1) Povodňové záchranné práce sa vykonávajú na záchranu životov, zdravia, majetku, 
kultúrneho dedičstva a životného prostredia v čase nebezpečenstva povodne, počas 
povodne a po povodni na povodňou ohrozených územiach a na povodňou zaplavených 
územiach.

      2) Povodňovými záchrannými prácami okrem povodňových záchranných prác podľa 
odseku 1 sú:

a) hlásna povodňová služba,
b) ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu úrody 

ohrozenej povodňou,
c) odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia povodňou,
d) provizórne dopravné sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou odrezaná, vrátane 

výstavby provizórnych mostných objektov alebo lávok,
e) ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu 

a telekomunikačných sietí pred poškodením povodňou,
f) evakuácia,
g) dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov a odvoz a zneškodňovanie uhynutých 

zvierat a iných odpadov,
h) zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami,
i) odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev                    

a z komunikácií,
j) zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia,
k) iné práce na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného 

prostredia vykonané na príkaz mesta, orgánu ochrany pred povodňami počas III. stupňa 
povodňovej aktivity alebo na príkaz obvodného úradu, obvodného úradu v sídle kraja 
alebo mesta podľa osobitného predpisu počas mimoriadnej situácie.

3) Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. stupňa 
povodňovej aktivity a sú ukončené do času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

§3

Uloženie povinnosti právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom,

ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou

1) Na základe predbežného hodnotenia povodňového rizika je  mesto Stará Turá povinné  
určiť zoznam právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov (subjektov), ktorých 
objekty môžu byť postihnuté povodňou.

2) Zoznam subjektov bude  priebežne aktualizovaný v dodatkoch tohto VZN po vyhodnotení 
povodňového rizika správcami vodných tokov v k.ú. Stará Turá  a po doručení záverov z 



tohto hodnotenia mestu Stará Turá vrátane doručenia máp povodňového ohrozenia a máp 
povodňového rizika.

      Určené subjekty:
- INVEST PLAST s.r.o., Papraď 1532

3) Subjekty určené v § 3  v bode 2 sú povinné vypracovať svoj povodňový plán
      záchranných prác a jeden výtlačok zaslať primátorovi mesta Stará Turá do 30 dní od 
      nadobudnutia účinnosti tohto VZN.

§4

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,
- 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, čísiel telefónu, e-mailových adries a čísiel faxu

- Mesto Stará Turá - Mestský úrad v Starej Turej
- Krízový štáb mesta Stará Turá
- Obvodný úrad životného prostredia Nové Mesto nad Váhom
- Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Nové Mesto nad Váhom
- Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému Trenčín
- Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby
- Mestský hasičský zbor Stará Turá
-

4)  Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác
- zoznam vecných prostriedkov 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.



§5

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa  VZN Mestského zastupiteľstva – Povodňový plán záchranných prác mesta 
Stará Turá č. 10/2005 Povodňový plán zo dňa:  15.12.2005 vo všetkých ustanoveniach 

§6

Záverečné ustanovenia

1) Toto VZN schválilo mestské zastupiteľstvo dňa 21.6.2012, bolo zverejnené na úradnej tabuli  
dňa 25.6.2012 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia, t.j. dňa 11.7.2012.

2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo
v Starej Turej.

V Starej Turej             dňa: 5.6.2012

                                                                    .........................................                                                                          

Ing. Ján Kišš

                                                                         meno a priezvisko primátora mesta, 

                                                                   podpis a odtlačok úradnej pečiatky

     

                                                


