OBEC HRONEC
Obecné zastupiteľstvo obce Hronec v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 ods. 3 písme. a) bod 6 zákona NR SR č.
7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2011
o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorých objekt môže byť
postihnutý povodňou na území obce Hronec.

Všeobecne záväzné nariadenie bolo:
Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa: 26.8.2011
Zverejnené na internetovej stránke obce dňa: 26.8.2011
Zvesené z úradnej tabule obce dňa:

Bohuslav N e m k y
starosta obce

§1
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je uloženie povinnosti
vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe –
podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou v zmysle § 10 ods. 3 písm. c) zákona č.
7/2010 Z.z.

§2
Uloženie povinnosti
1. Vypracovať povodňové plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb –
podnikateľov sú do 30.11.2011 povinné tieto právnické osoby a fyzické osoby –
podnikatelia:
TECHNOS a.s., Švermova 464, 976 45 Hronec, IČO: 36037605
LESY SR, š.p. Odštepný závod Čierny Balog, Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog,
IČO: 36038351
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36631124
Satmár Peter, Hronská ul. 133, 976 45 Hronec, IČO: 17800871
.
Martin Perichta - PEKÁREŇ u ST.KLAUS, Nám.6.marca 272, 976 45 Hronec,
IČO: 35312921
Eva Balcová – VTÁČNIK – Hronec, Námestie 6.marca 270, 976 45 Hronec,
IČO: 30571375
Alena Chrastinová - Potraviny REJA, Mlynská ul. 276, 976 45 Hronec, IČO: 33925062
MODELÁREŇ s.r.o., Hronská 707, 976 45 Hronec, IČO: 36043508
ZLH Plus, a.s., Zlievárenská 533, 976 45 Hronec, IČO: 36853151
2. Vypracovaný povodňový plán právnických a fyzických osôb – podnikateľov tvorí súčasť
povodňového plánu obce. Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ vypracúva alebo
preskúmava a podľa potreby aktualizuje povodňový plán záchranných prác a tento
každoročne do 31. júla predkladá obci Hronec.

§3
Obsah povodňového plánu
Obsah povodňového plánu právnických a fyzických osôb – podnikateľov na území obce
ustanovuje vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 261/2010 Z.z. v prílohe č. 4.

§4
Priestupky
1. Nesplnenie povinnosti uloženej v § 2 tohto VZN je priestupkom na úseku ochrany pred
povodňami v zmysle ustanovenia § 47 ods. 1 písmena 1) zákona č. 7/2010 Z.z. O ochrane
pred povodňami.
2. Tieto priestupky prejednáva obec Hronec v správnom konaní s možnosťou uloženia pokuty
do 1700 EUR.

§5
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Obecné zastupiteľstvo obce Hronec sa na tomto VZN uznieslo dňa 13.9.2011 uznesením č.
40/2011.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.

V Hronci, dňa 25.8.2011

Bohuslav N e m k y
starosta obce

