Všeobecne záväzné nariadenie Obce Mníšek nad Hnilcom o
povodňových plánoch záchranných prác.

Obecné zastupiteľstvo v Mníšku nad Hnilcom na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a podľa zákona NR SR č.7/2010
Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR č.
261/2010 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postupov ich
schvaľovania sa uznieslo na tomto nariadení:

§1

Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) sa vzťahuje na právnické
osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorých objekty môžu byť postihnuté
povodňou.
§2
Základné pojmy

1. Povodňové záchranné práce sú opatrenia vykonávané na záchranu životov,
zdravia a majetku v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po
povodni v bezprostredne ohrozených alebo už zaplavených územiach.
2. Povodňové záchranné práce sú:
a) varovanie, práce spojené s ochranou, evakuáciou obyvateľstva na
nevyhnutne potrebný čas v územiach ohrozených alebo zaplavených
povodňou,
b) ochrana a zachraňovanie majetku na týchto územiach vrátanie
prípadného predčasného zberu úrody ohrozenej povodňou,
c) odstraňovanie prekážok, ktoré bránia plynulému odtoku vôd,
d) odsun nebezpečných látok z dosahu záplav,
e) nevyhnutné práce na prístupových komunikáciách súvisiace
s obnovením prístupu do sídelných celkov vrátane výstavby
provizórnych mostových objektov alebo lávok,
f) riadenie dopravy, vytyčovanie obchádzok a osadzovanie
prenosného dopravného značenia na usmernenie dopravy,
g) ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej
energie, plynu a telekomunikačných sietí,
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h) uzatvorenie evakuovaného územia a ochrana majetku
evakuovaných obyvateľov,
i) núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a potravinami v postihnutých územiach
j) vyhľadávanie nezvestných osôb,
k) odčerpávanie vody zo zatopených domov, pivníc, studní, verejných
kanalizácií, žúmp a iných objektov,
l) hygienicko - protiepidemiologické opatrenia vyvolané povodňami,
medzi ktoré patria najmä:
1. očkovanie rizikových skupín obyvateľstva,
2. dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov,
3. deratizácia,
4. postreky proti kalamitnému výskytu komárov,
5. odvoz a zneškodnenie uhynutých zvierat a iných
odpadov,
m) zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom
povodňami,
n) odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, z verejných
priestranstiev a z komunikácií,
o) zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich
asanácii,
p) iné práce vykonané na príkaz orgánu štátnej správy ochrany pred
povodňami do odvolania stavu ohrozenia.

§3

Uloženie povinnosti právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom,
ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou

1. Na základe Povodňového plánu záchranných prác Obce Mníšek nad Hnilcom
schváleného Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi ,
povodňou môžu byť v Obci Mníšek nad Hnilcom postihnuté objekty
týchto právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov (ďalej len subjekty):
-AMK s.r.o. Mníšek nad Hnilcom
- Správa ciest KSK,
- GOHO-Drevorez s.r.o.
- Píla LUDRUT - Murcko

2. Tieto subjekty sú povinné vypracovať svoj povodňový plán záchranných prác
a jeden výtlačok zaslať starostovi obce Mníšek nad Hnilcom do 30 dní od nadobudnutia
účinnosti tohto VZN.
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§4

Povodňový plán záchranných prác
Štruktúra povodňového plánu záchranných prác subjektu je nasledovná:
a) základné údaje o subjekte vrátane kontaktných osôb a telefónnych čísiel
v pracovnom i mimopracovnom čase,
b) zloženie evakuačného strediska subjektu,
c) prehľad používaných a skladovaných nebezpečných látok,
d) prehľad prostriedkov a síl využiteľných pri vykonávaní záchranných prác,
e) organizačné opatrenia pre zmiernenie účinkov povodne,
f) určenie priestorov, do ktorých budú evakuované osoby, zariadenia a materiál.

§5
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN Obce Mníšek nad Hnilcom o povodňových plánoch záchranných
prác bolo schválené obecných zastupiteľstvom Obce Mníšek nad Hnilcom
uznesením č ...................................
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na obecnej
tabuli, t. j. dňom ...........................
3. Zmeny a doplnky schvaľuje obecné zastupiteľstvo Obce Mníšek nad Hnilcom

V Mníšku nad Hnilcom ...............................
Vyvesené na úradnej tabuli: .............................
Zvesené z úradnej tabule : .....................................

Ing.Kujnisch Ľudovít
starosta obce

