
Všeobecne  záväzné  nariadenie   Mesta  Čadca  
o povinnosti vypracovať  povodňové plány  záchranných prác   
právnických a fyzických osôb – podnikateľov na území mesta

Mesto  Čadca  na  základe   ustanovení  § 6 ods. 2 a  § 11  ods. 4  písm.  g)   zákona                      
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších  predpisov a  § 26  ods. 3 písm. a) 
bod 6 v spojení s ustanovením § 10 zákona  č. 7/2010 Z.z. o ochrane  pred povodňami 
v platnom znení,  v y d á v a   pre územie mesta Čadca toto všeobecne záväzné  nariadenie 
(ďalej len „VZN“): 

Článok I.
Úvodné ustanovenia

(1)  Predmetom tohto VZN je zabezpečenie spracovania povodňových plánov záchranných 
prác právnickými osobami a fyzickými osobami - podnikateľmi, ktorých stavby, objekty a 
zariadenia sa nachádzajú na  území mesta Čadca, a ktoré môžu byť postihnuté povodňou.

(2)  Účelom tohto VZN je zabezpečiť, aby súčasťou povodňového plánu záchranných prác 
Mesta Čadca boli povodňové plány záchranných prác právnických osôb a fyzických                       
osôb - podnikateľov, ktorých stavby, objekty a zariadenia sa nachádzajú na území mesta 
Čadca, a ktoré môžu byť postihnuté povodňou. 

Článok II.
Základné  pojmy

(1)  Povodňou1)  ohrozeným územím mesta Čadca na účely  tohto VZN je územie vymedzené 
správcom hlavného toku  Kysuca vyznačené na mape zaplavovaného územia, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN ako Príloha č. 1, v ktorom dochádza k zaplavovaniu 
vodou z dôvodu
    a)  extrémnej zrážkovej činnosti alebo zvýšeného odtoku vody z topiaceho sa snehu,
    b)  vznikania prekážok,  ktoré obmedzujú plynulý odtok vôd,
    c)  nebezpečného chodu  ľadov, vznikania  ľadových zátarás a ľadovej zápchy.  

(2)  Povodňový  plán záchranných prác Mesta Čadca je dokument organizačného 
a technického charakteru, ktorého obsah ustanovuje Príloha č. 4 vyhlášky MŽPSR                          
č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup 
ich schvaľovania, a ktorý  pozostáva z textovej a grafickej časti; textová časť sa vypracuje a 
zaktualizuje aj v elektronickej forme.



1) § 2 ods. 1 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v platnom znení

Článok  III.
Opatrenia na ochranu pred povodňami

  
(1) Povodňové plány záchranných prác sú povinné vypracovať a aktualizovať všetky 
právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, ktoré majú na  území  mesta svoju stavbu, 
objekt alebo  zariadenie,  a ktoré môžu byť postihnuté povodňou. Zoznam povinných osôb 
vyplýva z mapy záplavového územia mesta, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN ako  
Príloha č. 1.

(2)  Právnická a fyzická osoba - podnikateľ vypracúva alebo preskúmava a podľa potreby 
aktualizuje povodňový  plán záchranných prác a tento každoročne do 31. júla predkladá  
Mestu Čadca (§ 3 ods. 8 vyhlášky MŽPSR č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania). Pri spracovaní povodňového plánu 
záchranných prác použije primerane pokyny  uvedené v prílohe č. 4 vyhlášky MŽPSR                     
č. 261/2010  Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup 
ich schvaľovania.
  

Článok  IV.
Kontrolná činnosť a sankcie

(1)    Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva hlavný kontrolór Mesta Čadca.

(2)   Sankcie za porušenie povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový  plán záchranných 
prác upravuje osobitný predpis2).

Článok  V.
Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca bolo schválené Mestským 
zastupiteľstvom Mesta Čadca dňa 19.4.2012 

(2)  V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o  obecnom  zriadení v znení 
neskorších predpisov bol návrh tohto VZN vyvesený dňa 3.4.2012 a  zvesený                             
po zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva Mesta Čadca dňa .......................... .

(3)   Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom ......................... .

                                                                          
                                                                                          Ing. Milan G U R A  
                                                                                       primátor Mesta Čadca

2)§ 46ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami v platnom znení
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