Mesto Trstená podľa ustanovenia § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na základe § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 v spojení
s ustanovením § 10 ods. 3 písm. c) zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
v znení neskorších predpisov a vyhlášky 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014
o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta je stanoviť povinnosť vypracovať
povodňové plány pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov, ktorých objekty môžu
byť postihnuté povodňou.
Čl. 2
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie
Povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktorých objekty môžu
byť postihnuté povodňou
(1) Na základe Povodňového plánu záchranných prác mesta Trstená mesto Trstená
vyhodnotilo ako objekty, ktoré môžu byť zasiahnuté na území mesta povodňou,
objekty právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, uvedených v prílohe č. 1
tohto všeobecne záväzného nariadenia.
(2) Mesto Trstená ukladá povinným subjektom na základe § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 v
spojení s ust. § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v
znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 5 písm. a) vyhlášky č. 261/2010 Z.z.
povinnosť vypracovať povodňové plány záchranných prác do 31. júla 2014 a povinným
subjektom, ktorým táto povinnosť vznikne, vypracovať povodňový plán záchranných
prác v lehote do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti.
(3) Povodňové plány vypracované podľa odseku 2 tohto ustanovenia sú ich spracovatelia
povinní predložiť mestu Trstená, referentovi krízového manažmentu v 2 exemplároch.
(4) V nasledujúcich kalendárnych rokoch sú v zmysle ust. § 3 ods. 8 vyhlášky č. 261/2010
Z.z. subjekty uvedené v odseku 1 tohto ustanovenia povinné povodňový plán
záchranných prác vypracovať, preskúmať a podľa potreby aktualizovať a predložiť
mestu Trstená do 31. júla daného kalendárneho roka.

Čl. 3
Povodňový plán záchranných prác
Povodňový plán záchranných prác subjektov podľa ust. Čl. 2 tohto nariadenia musí obsahovať:
a) základné údaje o subjekte: názov, sídlo, osoby oprávnené konať za daný subjekt
v prípade povodne, vrátane kontaktov na tieto osoby v pracovnom i mimopracovnom
čase;
b) popis objektu;
c) počet zamestnancov a iných osôb obvykle sa nachádzajúcich v objektoch (príp.
hospodárskych zvierat) zoznam a charakter zariadení vyžadujúcich evakuáciu;
d) zoznam (druh, množstvo) používaných a skladovaných nebezpečných látok
nachádzajúcich sa v objekte;
e) zloženie evakuačnej komisie subjektu;
f) menovitý zoznam pracovných síl a zoznam technických prostriedkov využiteľných pri
vykonávaní záchranných prác, zoznam dezinfekčných látok na vykonanie hygienickoepidemiologických opatrení;
g) určenie priestorov, do ktorých budú evakuované osoby, zariadenie a materiál;
h) organizačné opatrenia pre zmiernenie účinkov povodne.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia
(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený vyvesením na úradnej
tabuli mesta a na internetovej stránke mesta Trstená dňa 9. júna 2014.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom
uznesením č. 962/VI/2014 zo dňa 24. júna 2014.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením dňa 26. júna 2014 na
úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta Trstená.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 11. júla 2014.

Ing. Jozef Ďubjak
primátor

Príloha č. 1:
Zoznam povinných subjektov

Trstenské technické služby – TTS, s.r.o., J. Hertela 323, 028 01 Trstená
Gymnázium M. Hattalu, Železničiarov 278, 028 01 Trstená
FARBY - LAKY Klepkoň, M. R. Štefánika 507/26, 02801 Trstená
KOJA, s.r.o. Družstevníkov 762/7, 028 01 Trstená
PD Trsteník, Družstevníkov 763, 028 01 Trstená
ELKOND HHK, a. s., Oravická 1228, 028 01 Trstená
WODDMETAL, s.r.o., Oravická 1759, 028 01 Trstená
Zberné suroviny, a.s., Oravická 387, 028 01 Trstená
EnMan, s.r.o., Oravická 697, 028 01 Trstená
Panasonic DS, s.r.o., Oravická 616, 028 01 Trstená
Jendrášek Peter masovýroba, Oravická 1370, 028 01 Trstená
Reštaurácia Fortuna, Bernolákova 105, 028 01 Trstená
ZŠ P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 822, 028 01 Trstená
ZŠ R. Dilonga, Hviezdoslavova 823, 028 01 Trstená
Nemocnica s poliklinikou v Trstenej, Mieru 549, 028 01 Trstená

