
 

Obec Žitná – Radiša 
  
Obecné zastupiteľstvo obce Žitná -Radiša v zmysle ustanovení § 6  a § 11  ods. 4  písm. g)   zákona č. 
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a § 26 ods. 3 pís. a) bod 6 v spojení s § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. 
o ochrane pred povodňami 

 
v y d á v a 

 
všeobecne záväzné nariadenie  č. 01/2011 

 
o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb pod-

nikateľov na území obce Žitná – Radiša  
 

 

 Čl. 1 
Úvodné ustanovenie 

 

  Všeobecne záväzné nariadenie upravuje zabezpečenie spracovania povodňových plánov záchranných 
prác  právnickými osobami a fyzickými osobami podnikateľmi, ktorých stavby, objekty a zariadenia sa 
nachádzajú na území obce a môžu byť postihnuté povodňou.  

  Účelom VZN obce je zabezpečiť, aby súčasťou povodňového plánu záchranných prác obce boli povod-
ňové plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov ( ďalej len povinné oso-
by) v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami. 

 

Čl. 2 
Vymedzenie územia 

 

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. 2 tohto VZN  

2. V podmienkach obce Žitná-Radiša ide o územie v povodí Omastianskeho potoka a potoka Radiša 
podľa prílohy č. 1. 

 
Čl. 3 

Uloženie povinnosti 
 

1. Obec Žitná-Radiša týmto VZN ukladá povinným osobám vypracovať povodňový plán záchranných 
prác podľa § 10 ods. 3 pís. c) zákona o ochrane pred povodňami a tento predložiť obci Žitná-Radiša 
do 31.10.2011  

2. Povinné osoby sú povinné každoročne vypracovaný a odovzdaný povodňový plán záchranných prác 
preskúmavať a podľa potreby aktualizovať a predkladať obci Žitná-Radiša do 31.6. príslušného ka-
lendárneho roka 

3. Vypracovanie povodňových plánov záchranných prác môže povinná osoba konzultovať na obecnom 
úrade v Žitnej-Radiši 
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Čl. 4 
Sankcie a pokuty 

 

1. Obec Žitná-Radiša v prípade nevypracovania povodňového plánu záchranných prác povinnou 
osobou, môže tejto uložiť pokutu až do výšky 1 700.-EUR, v súlade s § 47 ods. 3 a ods. 1 zákona 
o ochrane pred povodňami .   

2. Ak povinná osoba opätovne poruší v čase dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení 
pokuty povinnosť, za ktorú mu bola uložená, uloží sa mu ďalšia pokuta až do dvojnásobku hor-
nej hranice pokuty uvedenej v odseku 1. 

 

Čl. 5 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Na tomto VZN obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Žitnej –Radiši svojim uznesením č. 18 zo 

dňa 17.6.2011  

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

 

 

 

V Žitnej-Radiši , 17.6.2011 

 

 

      

              

                                                                                                      Ing. Rudolf Botka                                              

                                                                                                           starosta obce  

 

 

 
Prílohy : - mapa ohrozeného územia 

- zoznam povinných osôb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 







 Príloha č. 2 

 

 

Zoznam povinných osôb na vypracovanie povodňových plánov záchranných prác: 

 

- Penzion Hôrky  

- Hostinec FLEK  

- Jednota COOP Topoľčany 

- PD Uhrovec 

- MINO PLUS  
 


