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Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Lužanoch na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona NR
SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov, na základe zákona
NR SR č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami, vyhlášok Ministerstva životného
prostredia SR na úseku ochrany pred povodňami a zabezpečenia opatrení ochrany pred
povodňami na území obce Tekovské Lužany vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie

O OCHRANE PRED POVODŇAMI
I. časť
§1
Úvodné ustanovenia
1. Ochrana pred povodňami je súbor technických opatrení a organizačných opatrení (ďalej
len opatrenie) orgánov štátnej správy a obcí, povodňových komisií, správcu
vodohospodársky významných vodných tokov a správcov drobných vodných tokov (ďalej
len správca vodných tokov), vlastníkov a správcov vodných stavieb, iných právnických,
fyzických osôb - podnikateľov a fyzických osôb na predchádzanie vzniku povodne a na
zmiernenie jej následkov.
2. Ochranu pred povodňami zabezpečujú subjekty podľa odseku 1 na území celého povodia
vodných tokov. Každý je povinný v inundačnom území vykonať na pozemkoch a
objektoch, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní, opatrenia umožňujúce plynulý a
neškodný odtok vôd.
3. Účelom Všeobecne záväzného nariadenia obce Tekovské Lužany o ochrane pred
povodňami (ďalej len VZN) je stanoviť povinnosti právnickým osobám, fyzickým osobám
- podnikateľom a fyzickým osobám v obci Tekovské Lužany, a tým vytvoriť podmienky
pre účinnú ochranu životov a zdravia občanov a majetku pred účinkami a následkami
povodní.
4. Orgány štátnej správy, právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a fyzické osoby
zabezpečujú plnenie povinností vyplývajúcich pre nich zo zákona NR SR č. 666/2004 Z.z.
o ochrane pred povodňami (ďalej len zákon o ochrane pred povodňami), všeobecne
záväzných právnych predpisov na úseku ochrany pred povodňami a tohto VZN.
5. Obec Tekovské Lužany ( ďalej len obec ) plní svoje úlohy na úseku ochrany pred
povodňami v súčinnosti s občanmi, právnickými osobami, dobrovoľnými občianskymi
združeniami, správcami vodných tokov, správcami /vlastníkmi, užívateľmi/
vodohospodárskych diel, štátnymi orgánmi a povodňovými orgánmi.
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§2
Základné pojmy
1. Povodňou sa rozumie:
a) prechodné výrazné zvýšenie hladiny vodného toku, pri ktorom bezprostredne hrozí
vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku už vylieva,
b) stav, pri ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok do recipienta a
dochádza k zaplaveniu územia vnútornými vodami,
c) stav, pri ktorom z dôvodu odchodu ľadov, vzniku ľadových zátarás, ľadovej zápchy a
iných prekážok v koryte vodného toku hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo
sa voda z koryta vodného toku už vylieva,
d) stav, pri ktorom z dôvodu extrémnej zrážkovej činnosti dochádza k zaplavovaniu
územia,
e) stav, pri ktorom z dôvodu poruchy alebo havárie vodnej stavby hrozí vyliatie vody z
koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku vylieva.
2. Nebezpečenstvo povodne je situácia charakterizovaná najmä:
a) dlhotrvajúcim výdatnými atmosférickými zrážkami a ich rýchlym odtokom do vodných
tokov,
b) varovnou meteorologickou predpoveďou extrémnych zrážok,
c) zvýšeným odtokom z topiaceho sa snehu a nebezpečným odchodom ľadov,
d) rýchlym vzostupom hladiny vodného toku s predpokladom dosiahnutia stupňov
povodňovej aktivity,
e) vznikom mimoriadnej udalosti na vodnej stavbe.
3. Povodňová situácia je stav, keď hrozí nebezpečenstvo vzniku povodne alebo povodeň už
vznikla. Ide o stav charakterizovaný dosiahnutím jednotlivých stupňov povodňovej aktivity
na vodných tokoch alebo vodných stavbách. Za povodňovú situáciu sa považuje aj stav, pri
ktorom je ohrozená alebo narušená stabilita a bezpečnosť vodnej stavby.
4. Vnútorné vody sú vody, ktoré sa vyskytujú na území chránenom vodnými stavbami, najmä
vody, ktoré nemôžu odtekať prirodzeným spôsobom pri zvýšenom stave vody v recipiente,
alebo vody z intenzívnej zrážkovej činnosti na území bez možností odtoku
prostredníctvom vodného toku.
5. Inundačným územím je územie priľahlé k vodnému toku, zaplavované vyliatím vody
z koryta, vymedzené záplavovou čiarou najväčšej známej alebo navrhovanej úrovne
vodného stavu.
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II. časť
§3
Riadenie a orgány ochrany pred povodňami
1. Orgány štátnej správy ochrany pred povodňami sú:
a) Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len ministerstvo) – riadi a koordinuje
vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami,
b) krajské úrady životného prostredia – riadia a koordinuje vykonávanie opatrení na
ochranu pred povodňami,
c) obvodné úrady životného prostredia – riadia a kontrolujú činnosť obcí pri výkone
štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami, koordinujú výkon povodňových
záchranných prác,
d) obce – organizujú a riadia vykonávanie povodňových záchranných prác v čase
nebezpečenstva povodne a počas povodne.
2. Vláda SR a orgány štátnej správy ochrany pred povodňami zriaďujú na výkon povodňovej
ochrany povodňové komisie, ktorými sú:
a) Ústredná povodňová komisia,
b) krajské povodňové komisie,
c) obvodné povodňové komisie,
d) povodňové komisie obcí.
3. Zákon o ochrane pred povodňami určil zásadu podriadenosti povodňových komisií nižších
stupňov komisiám vyšších stupňov.
4. Ak orgán štátnej správy ochrany pred povodňami nižšieho stupňa a povodňová komisia
nižšieho stupňa nie sú schopné samostatne vykonávať opatrenia alebo ak si to povodňová
situácia vyžaduje, vykoná ochranu pred povodňami orgán štátnej správy ochrany pred
povodňami vyššieho stupňa a povodňová komisia vyššieho stupňa.
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III. časť
OPATRENIA NA OCHRANU PRED POVODŇAMI
§4
Druhy opatrení na ochranu pred povodňami

1. Opatrenia na ochranu pred povodňami sú najmä:
a) povodňové plány,
b) povodňové prehliadky,
c) predpovedná povodňová služba a hlásna a varovná povodňová služba,
d) hliadková služba,
e) povodňové zabezpečovacie práce,
f) povodňové záchranné práce.
2. Opatrenia na ochranu pred povodňami sa vykonávajú preventívne, v čase nebezpečenstva
povodne, počas povodne a po povodni.
3. Preventívnymi opatreniami sú najmä technické a biotechnické opatrenia v povodí, ktoré
spomaľujú odtok vôd z povodia do vodných tokov, výstavba retenčných nádrží,
ochranných hrádzí, protipovodňových línií a zariadení na prečerpávanie vnútorných vôd,
úprava vodných tokov a ich nevyhnutná oprava a údržba, ako aj budovanie poldrov.
§5
Povodňový plán
1. Povodňový plán je dokument organizačného charakteru a technického charakteru, ktorý
obsahuje úlohy a povinnosti orgánov štátnej správy ochrany pred povodňami, správcov
vodných stavieb a iných právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane pred povodňami,
povodňový plán sa skladá z povodňového plánu zabezpečovacích prác a z povodňového
plánu záchranných prác.
2. Povodňové plány sú povinné vypracúvať aj právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou; túto povinnosť ukladá obec
Tekovské Lužany týmto všeobecne záväzným nariadením. Tieto plány tvoria súčasť
Povodňového plánu záchranných prác obce Tekovské Lužany.
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§6
Stupne povodňovej aktivity
1. Stupne povodňovej aktivity charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne, viazanú na
stanovené vodné stavy alebo prietoky na vodných tokoch a na vodných stavbách pri
povodňovej situácii. V povodňovom pláne sú určené tieto stupne povodňovej aktivity:
a) I. stupeň - stav bdelosti
b) II. stupeň - stav pohotovosti
c) III. stupeň - stav ohrozenia
2. Stav pohotovosti a stav ohrozenia vyhlasuje a odvoláva na návrh správcu vodného toku
alebo z vlastného podnetu:
a) starosta obce,
b) prednosta obvodného úradu životného prostredia pre územie viacerých obcí a pre
územie obvodu,
c) prednosta krajského úradu životného prostredia na vodných tokoch, ktoré pretekajú
dvoma a viacerými územnými obvodmi kraja, ak ich predtým nevyhlásili prednostovia
obvodných úradov životného prostredia,
d) minister životného prostredia SR na hraničných úsekoch vodných tokoch, ak tým
nepoveril iný orgán štátnej správy ochrany pred povodňami.
§7
Povodňové prehliadky
1. Povodňovými prehliadkami sa zisťuje, či sú na vodných tokoch, na vodných stavbách a na
iných objektoch na vodných tokoch a v ich inundačnom území nedostatky, ktoré by mohli
spôsobiť alebo zvýšiť nebezpečenstvo povodne.
2. Povodňové prehliadky vykonávajú správcovia vodných tokov v súčinnosti s orgánmi
štátnej správy ochrany pred povodňami, vlastníkmi, správcami a užívateľmi vodných
stavieb a iných objektov na vodných tokoch a v ich inundačnom a zátopovom území podľa
povodňových plánov najmenej raz za rok. Povodňové prehliadky sa môžu vykonávať
súčasne s uskutočňovaním odborného technicko-bezpečnostného dohľadu na vodných
stavbách.
3. Vlastníci, správcovia a užívatelia vodných stavieb a iných objektov na vodných tokoch a v
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ich inundačnom a zátopovom území sú povinní umožniť vykonanie povodňovej
prehliadky.
4. Povodňové prehliadky sa vykonávajú aj bezprostredne po povodni na účely upresnenia
rozsahu škôd, zhodnotenia účinnosti vykonaných opatrení v čase povodne a na účely
zistenia nedostatkov v inundačných územiach v súvislosti s prechodom povodňových
prietokov.
5. Ak orgány štátnej správy ochrany pred povodňami a správca vodných tokov zistia
nedostatky, orgán štátnej správy ochrany pred povodňami rozhodnutím uloží povinnosť
vlastníkovi, správcovi a užívateľovi pozemkov, vodných stavieb a iných objektov na
vodných tokoch a v inundačnom území vykonať nápravu alebo odstrániť zistené
nedostatky.
§8
Predpovedná povodňová služba a hlásna a varovná povodňová služba
1. Predpovedná povodňová služba, ktorá je povinná neodkladne informovať orgány štátnej
správy ochrany pred povodňami, správcu vodných tokov a orgány zabezpečujúce hlásnu a
varovnú povodňovú službu o nebezpečenstve povodne, o vzniku povodňovej situácie a
povodne a o jej ďalšom možnom vývoji, o hydrometeorologických podmienkach
ovplyvňujúcich vznik a vývoj povodne, najmä o aktuálnych a očakávaných vodných
stavoch alebo prietokoch vo vybraných profiloch vodných tokov.
2. Hlásna a varovná povodňová služba varuje obyvateľstvo pred nebezpečenstvom v mieste
vzniku alebo možného vzniku povodne, v mieste nebezpečenstva povodne a v miestach
nižšie ležiacich na vodnom toku a upozorňuje orgány štátnej správy ochrany pred
povodňami a dotknuté právnické osoby na vývoj povodňovej situácie a odovzdáva im
hlásenia potrebné ne jej hodnotenie a pokyny na riadenie opatrení na ochranu pred
povodňami.
§9
Hliadková služba
1. Hliadková služba sleduje vývoj povodňovej situácie a zisťuje údaje potrebné na výkon
hlásnej a varovnej povodňovej služby a na riadenie a koordináciu opatrení na ochranu pred
povodňami.
2. Hliadkovú službu sú povinní zriaďovať v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne
správcovia vodných tokov, správcovia, vlastníci a užívatelia vodných stavieb a iných
objektov na vodných tokoch a v ich bezprostrednej blízkosti, ak sú v dosahu ohrozenia.
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3. Hliadkovú službu môže zriaďovať aj obec v čase stavu ohrozenia.
§ 10
Povodňové zabezpečovacie práce
Povodňové zabezpečovacie práce sú opatrenia na ochranu pred povodňami na vodných
tokoch, na vodných stavbách a na iných objektoch na vodných tokoch a v inundačných a v
zátopových územiach na uvoľňovanie a obnovovanie voľného prietoku vodného toku.
Povodňové zabezpečovacie práce sú uvedené v § 10 zákona o ochrane pred povodňami.
§ 11
Povodňové záchranné práce
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 vrátane 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 mostných 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,
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
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iných objektov,
l) hygienicko - protiepidemické opatrenia vyvolané povodňami, medzi ktoré patrí najmä:


očkovanie rizikových skupín obyvateľstva,



dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov,



deratizácia,



postreky proti kalamitnému výskytu komárov,



odvoz a zneškodňovanie 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 asanácia,
p) iné práce vykonané na príkaz orgánu štátnej správy ochrany pred povodňami do
odvolania stavu ohrozenia.
3. Povodňové záchranné práce zabezpečujú orgány štátnej správy ochrany pred povodňami
a vykonávajú sa podľa povodňového plánu záchranných prác a v mimoriadnych a
odôvodnených prípadoch aj nad ich rámec prostredníctvom záchranných zložiek, orgánov
územnej samosprávy a ďalších právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a
fyzických osôb.

IV. časť
Povinnosti obce, právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a fyzických osôb na
úseku ochrany pred povodňami

§ 12
Povinnosti obce na úseku ochrany pred povodňami

Obec vo svojom územnom obvode vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku
ochrany pred povodňami:
a) spracúva a zostavuje Povodňový plán záchranných prác obce Tekovské Lužany a
predkladá ho na schválenie Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru v
Leviciach,
b) zabezpečuje v rámci svojich možností pracovné sily a vecné prostriedky na ochranu pred
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povodňami a vyhotovuje ich súpis; zabezpečuje riadne uskladnenie a udržiavanie vecných
prostriedkov,
c) zabezpečuje v rámci svojich možností vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru
v Tekovských Lužanoch potrebnými prostriedkami a výstrojom na výkon povodňových
záchranných prác,
d) dohliada, aby vlastníci, správcovia a užívatelia vodných stavieb a iných objektov na území
obce, ktoré môžu byť ohrozené povodňou, vykonali opatrenia na ochranu pred povodňami
podľa povodňových plánov,
e) organizuje a zabezpečuje na podnet správcu vodného toku hlásnu a varovnú povodňovú
službu, varuje občanov v obci pred nebezpečenstvom povodne, najmä miestnym rozhlasom
alebo inými zvukovými signálmi, upozorňuje naň susedné nižšie ležiace obce a
nebezpečenstvo povodne bezodkladne ohlási Obvodnému úradu v Leviciach a správcom
vodných tokov,
f) vykonáva hliadkovú službu na svojom území, ak ju nie je schopné samostatne vykonávať,
spolupracuje so správcom vodného toku a Hasičským a záchranným zborom pri jej
organizácii,
g) vyhlasuje a odvoláva stav pohotovosti a stav ohrozenia na území obce,
h) vyžaduje pomoc Hasičského a záchranného zboru a ďalších záchranných zložiek,
i) organizuje a riadi v súčinnosti s Obvodným úradom životného prostredia v Leviciach a
Hasičským a záchranným zborom vykonávanie povodňových záchranných prác v čase
nebezpečenstva povodne a počas povodne v územnom obvode obce,
j) ukladá povinnosť právnickej osobe, fyzickej osobe - podnikateľovi alebo fyzickej osobe
poskytnúť vecné plnenie podľa § 38 ods. 1 písm. a) a b) zákona o ochrane pred povodňami
na zvládnutie úloh pri ochrane pred povodňami,
k) zabezpečuje v súčinnosti s Obvodným úradom životného prostredia v Leviciach a
Hasičským a záchranným zborom evakuáciu obyvateľstva postihnutého povodňou a
zabezpečuje dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, ochranu
majetku, návrat evakuovaného obyvateľstva, ako aj nevyhnutnú hygienickú a zdravotnú
starostlivosť,
l) zabezpečuje v súčinnosti s Obvodným úradom životného prostredia v Leviciach a
Hasičským a záchranným zborom ubytovanie a stravovanie osôb, ktoré sa zúčastňujú
povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác,
m) poskytuje v rámci svojich možností pomoc správcom vodných tokov, vlastníkom,
správcom alebo užívateľom vodných stavieb a iných objektov na vodných tokoch, ak je ich
bezpečnosť ohrozená povodňou a ak o to požiadajú z dôvodu nedostatku vlastných síl a
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prostriedkov,
n) poskytuje v rámci svojich možností pomoc susedným obciam pri výkone povodňových
záchranných prác v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne, ak im na tieto práce
nestačia vlastné sily a prostriedky,
o) poskytuje v rámci svojich možností pomoc správcovi vodného toku pri výkone
preventívnych technických opatrení zameraných na zlepšenie odtokových pomerov v obci,
najmä pri odstraňovaní prekážok na vodných tokoch a v ich blízkosti a pri uvoľňovaní
zápch a zátarás na vodných tokoch,
p) zúčastňuje sa povodňových prehliadok na vodných tokoch pretekajúcich cez územie obce,
q) informuje bezodkladne Obvodnú povodňovú komisiu v Leviciach o vzniku povodňovej
situácie,
r) zriaďuje na plnenie úloh na úseku ochrany pred povodňami Obecnú povodňovú komisiu
v Tekovských Lužanoch,
s) prejednáva priestupky na úseku ochrany pred povodňami uvedené v § 43 ods. 1 zákona
o ochrane pred povodňami,
t) vyhodnocuje následky spôsobené povodňami, opatrenia vykonané na ochranu pred
povodňami, náklady vynaložené na výkon záchranných prác a predkladá súhrnnú správu o
následkoch povodní, spôsobených škodách a o nákladoch na výkon záchranných prác
Obvodnému úradu životného prostredia v Leviciach.

§ 13
Obecná povodňová komisia v Tekovských Lužanoch

1. Obec zriaďuje na plnenie úloh na úseku ochrany pred povodňami „Obecnú povodňovú
komisiu v Tekovských Lužanoch“ ( ďalej len „OcPK“).
2. OcPK v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne:
a) riadi, koordinuje a kontroluje ochranu pred povodňami na území obce,
b) vydáva príkazy na vykonanie opatrení potrebných na zabezpečenie ochrany pred
povodňami; tieto príkazy nie sú rozhodnutiami podľa zákona SNR č. 387/1967 Zb.
o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších predpisov,
c) spracúva správy o povodňovej situácii na území obce a predkladá ich Obvodnému úradu
životného prostredia v Leviciach,
d) vedie v povodňovom denníku chronologické záznamy o svojej činnosti; v časovom
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slede zaznamenáva priebeh a následky povodne, vykonávané opatrenia, vydávané
príkazy, požiadavky o poskytnutie pomoci a spôsoby ich riešenia.
3. OcPK je podriadená Obvodnej povodňovej komisii v Leviciach.
4. Predsedom OcPK je starosta obce, ktorý vymenúva jej členov zodpovedajúcich za výkon
záchranných prác v obci.
5. Predseda OcPK schvaľuje štatút OcPK, ktorý vymedzuje jej hlavné úlohy, jej zloženie,
technický štáb, zvolávanie a povinnosti jej členov.
6. Štatút OcPK je súčasťou „Povodňového plánu záchranných prác obce Tekovské Lužany“.

§ 14
Povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a fyzických osôb
na úseku ochrany pred povodňami

1. Na zabezpečenie ochrany pred povodňami sú právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia a fyzické osoby povinné riadiť sa príkazmi orgánov štátnej správy ochrany
pred povodňami, najmä:
a) umožniť vstup orgánom štátnej správy ochrany pred povodňami alebo nimi povereným
osobám na nehnuteľnosti, ku ktorým majú vlastnícke právo, právo správy, sú ich
oprávnenými držiteľmi alebo k nim majú iné užívacie právo,
b) poskytnúť osobnú pomoc a vecné prostriedky na ochranu života, zdravia a majetku pred
povodňami,
c) konať tak, aby svojou činnosťou nepoškodzovali vodné toky, vodné stavby a inak
nezhoršovali odtokové pomery.
2. Osobnou pomocou sa rozumie vykonávanie činností na zabezpečenie ochrany pred
povodňami nariadených orgánom štátnej správy ochrany pred povodňami.
3. Vecné prostriedky sú hnuteľné veci, ktoré sa môžu použiť pri ochrane pred povodňami.
4. Poskytnuté vecné prostriedky sa bezprostredne po zániku dôvodov, pre ktoré sa poskytli,
vrátia oprávnenej osobe. O vrátení rozhoduje Obvodný úrad životného prostredia v
Leviciach, ktorý o ich poskytnutí rozhodol.
5. Poskytovanie osobnej pomoci a vecných prostriedkov podľa odseku 1 písm. b) sa
nevzťahuje na fyzické osoby uvedené v § 48 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane
pred požiarmi.
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6. Pri výkone ochrany pred povodňami sú právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia
a fyzické osoby povinné:
a) občania začlenení do ochrany pred povodňami sú na základe povodňových plánov
povinní v čase povodňovej aktivity dostaviť sa na výzvu v najkratšom čase na určené
miesto,
b) zamestnávatelia sú povinní poskytovať zamestnancom pracovné voľno v rozsahu
potrebnom na plnenie povinností súvisiacich so zabezpečovaním ochrany pred
povodňami uložených orgánmi štátnej správy ochrany pred povodňami.
7. Vlastníci, správcovia a užívatelia majetku pri vodných tokoch sú povinní vykonať
opatrenia uložené orgánom štátnej správy ochrany pred povodňami na zamedzenie alebo
zmiernenie nebezpečenstva povodne alebo škodlivých následkov povodne na objektoch vo
svojom vlastníctve, správe a užívaní, najmä plniť povinnosti uvedené v § 32 zákona
o ochrane pred povodňami.
8. Vlastníci, správcovia a užívatelia vodných stavieb, dopravných stavieb a iných stavieb a
technických zariadení umiestnených na vodnom toku a v jeho zátopovom území sú povinní
vykonávať opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku pred povodňami a plniť
povinnosti uvedené v § 33 zákona o ochrane pred povodňami.
9. Vlastníci, správcovia a užívatelia majetku v inundačnom území alebo na území
bezprostredne ohrozenom povodňou vykonávajú povodňové zabezpečovacie práce alebo
povodňové záchranné práce vrátane prípadného predčasného zberu úrody; tieto práce
realizujú podľa schváleného povodňového plánu.
10.
Vlastník, správca alebo užívateľ hnuteľného majetku alebo nehnuteľného majetku v
dosahu ohrozenia povodňou je povinný počínať si tak, aby nedošlo k mimoriadnemu
zhoršeniu kvality vôd.
11.
Opatrenia na ochranu majetku nachádzajúceho sa v inundačnom území, ktorý majú
právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia a fyzické osoby vo svojom vlastníctve,
správe alebo v užívaní, vykonávajú na vlastné náklady s výnimkou správcu
vodohospodársky významných vodných tokov a správcov drobných vodných tokov.
12.
Každý, kto zistí nebezpečenstvo povodne, je povinný neodkladne to ohlásiť
povodňovému orgánu, Hasičskému a záchrannému zboru, koordinačnému stredisku
integrovaného záchranného systému, Policajnému zboru alebo správcovi vodných tokov.
Príjemca ohlásenia je povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť orgánu štátnej správy
ochrany pred povodňami alebo správcovi vodného toku.
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Orgány štátnej správy ochrany pred povodňami a komisie:
Obvodný úrad životného prostredia v Leviciach,
Dopravná ul. č. 14, Levice

telefónne číslo
036/6 355 111
036/6 355 912

Obvodná povodňová komisia v Leviciach,
Dopravná ul. č. 14, Levice

036/6 355 111
036/6 355 912

Obec Tekovské Lužany, Obecný úrad,
SNP 43, Tekovské Lužany

036/7723501
036/7723129

Obecná povodňová komisia
SNP 43, Tekovské Lužany

036/7723501
036/7723129

Hasičský a záchranný zbor:
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach

150
Požiarnická ul. č. 7, Levice
Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému:
Linka tiesňového volania, Krajský úrad v Nitre,
Štefánikova trieda č. 69, Nitra

112

Polícia:
Okresné riaditeľstvo PZ v Leviciach, Ul. Ľ. Štúra č. 51, Levice,
Obvodné oddelenie PZ v Leviciach, Kalv. nám. č. 4, Levice,
Obecná polícia Tekovské Lužany, SNP 43, Tekovské Lužany
Správcovia vodných tokov:
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Banská Bystrica,
Závod Povodie dolného Hrona a dolného Ipľa v Leviciach,
Koháryho ul. č. 44, Levice
Hydromeliorácie, š.p., Bratislava

158
0961323705
0903 475993

036/6 312145-6
0903/965813
045/5401544
0903997971

13.
Každý má právo na poskytnutie primeranej pomoci zodpovedajúcej možnostiam
ovládania povodne, ak je účinkami povodne ohrozený jeho život, zdravie alebo majetok a
nie je schopný vykonať ochranu vlastnými silami a prostriedkami.
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V. časť
Zodpovednosť za porušenie povinností
§ 15
Správne delikty
Krajský úrad životného prostredia a obvodný úrad životného prostredia ukladá v zmysle §
42 zákona o ochrane pred povodňami pokuty za porušenie povinností ustanovené týmto
zákonom.
§ 16
Priestupky
1. Priestupku na úseku ochrany pred povodňami sa dopustí ten, kto v aktívnej zóne
inundačného územia, ktorou preteká povodňový prietok:
a) umiestnil a prevádzkoval stavby, ktoré môžu zhoršiť odtok povodňových prietokov,
b) skladoval odplaviteľný materiál, látky a predmety,
c) zriaďoval oplotenie, živé ploty a iné obdobné prekážky,
d) zriadil tábory, kempy a iné dočasné ubytovacie zariadenia alebo zriadil plávajúce
ubytovacie zariadenie bez súhlasu príslušného správcu vodného toku,
e) zriadil skládky odpadov vrátane zariadení na spracovanie starých vozidiel a odkalísk,
f) zriadil sklad nebezpečných látok,
g) nevypracoval povodňový plán pre objekty, ktoré sú v jeho vlastníctve a môžu byť
postihnuté povodňou.
2. Za priestupky uvedené v odseku 1 mesto môže uložiť pokutu od 500 Sk do 50 000 Sk.
3. Výnos pokút uložených obcou je príjmom rozpočtu obce.

VI. časť.
§ 17
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Tekovské Lužany o ochrane pred povodňami
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nemení rozsah a účinnosť zákona o ochrane pred povodňami a zákona o obecnom zriadení,
ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na úseku ochrany pred
povodňami.
2. Orgány obce, fyzické osoby a právnické osoby podnikajúce fyzické osoby, ktoré majú
sídlo (trvalé alebo prechodné bydlisko) na území obce, úzko spolupracujú s orgánmi
štátnej správy pri plnení úloh na úseku ochrany pred povodňami vyplývajúcich z platnej
právnej úpravy na úseku ochrany pred povodňami a z tohto všeobecne záväzného
nariadenia obce.
3. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Tekovských Lužanoch. Aktualizácia telefónnych čísiel a zmeny adries a názvov
uvedených v § 14 ods. 12 nepodlieha schváleniu Obecným zastupiteľstvom v Tekovských
Lužanoch.
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Tekovské Lužany o ochrane pred povodňami bolo
schválené Obecným zastupiteľstvom v Tekovských Lužanoch dňa 31. marca 2006 .

Ing. Marián Kotora
starosta obce

