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o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných 
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Obecné zastupiteľstvo obce Ladce na základe § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a podľa § 26 

ods. 3 pís. a) bod 6 zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení 

neskorších predpisov vydáva toto 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE 

číslo 2/2015 

o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných 

prác právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov, ktorých objekt 

môže byť postihnutý povodňou na území obce Ladce 

Čl.1 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Predmetom všeobecne záväzného nariadenia obce (ďalej len VZN) je 

zabezpečenie spracovania povodňových plánov záchranných prác právnickými 
osobami a fyzickými osobami oprávnených na podnikanie, ktorých stavby, 
objekty a zariadenia sa nachádzajú na území obce Ladce a ktoré môžu byť 

postihnuté povodňou. 
 

2.  Účelom VZN je zabezpečiť, aby súčasťou povodňového plánu záchranných 
prác obce Ladce boli povodňové plány záchranných prác právnických osôb 
a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktorých stavby, objekty 

a zariadenia sa nachádzajú na území obce Ladce a ktoré môžu byť postihnuté 
povodňou v súlade s § 10 ods. 3 písm. c) zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred 

povodňami. 
 

Čl.2 

Základné pojmy 
 
1.  Povodňou je dočasné zaplavenie územia, ktoré zvyčajne nie je zaliate 

vodou. 
Povodeň vzniká, keď  

a) sa prechodne výrazne zvýši hladina vodného toku a bezprostredne hrozí 
vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku 
už vylieva  

b) je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok alebo topenia 
snehu do recipientu a dochádza k zaplaveniu územia vnútornými 

vodami 
c) hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného 

toku vylieva v dôsledku chodu ľadov, vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej 

zápchy alebo vytvorenia iných prekážok v koryte vodného toku, na 
mostoch, priepustoch alebo na zaplavovanom území 

d) sa zaplavuje územie následkom intenzívnych zrážok alebo hromadenia 

sa vody z topiaceho sa snehu 
e) sa zaplavuje chránené územie v dôsledku vystúpenia hladiny podzemnej 

vody nad povrch terénu, ktoré spôsobuje dlhotrvajúci vysoký vodný stav 
vo vodnom toku 



f) hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného 

toku vylieva v dôsledku poruchy alebo havárie na vodnej stavbe 
 

2.  Povodňový plán je dokument organizačného a technického charakteru, 
ktorého obsah ustanovuje vyhláška MŽP SR č.261/2010 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich 

schvaľovania .  
 
3.  Povodňový plán tvorí povodňový plán zabezpečovacích prác a povodňový 

plán záchranných prác.  
 

4. Povodňový plán záchranných prác sa vypracúva v nadväznosti na 
povodňový plán zabezpečovacích prác.  
 

Čl.3 
Opatrenia na ochranu pred povodňami 

 
l.   Povodňové plány záchranných prác sú povinné vypracovať a aktualizovať 
všetky právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré majú 

svoj objekt, alebo zariadenie na území obce a ktoré môžu byť postihnuté 
povodňou. Zoznam povinných osôb je uvedený v prílohe č.1. 
 

2.  Právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ vypracúva alebo preskúma 
a podľa potreby aktualizuje povodňový plán záchranných prác a tento 

každoročne do 31. júla predkladá Obci Ladce ( § 3 ods.8 vyhlášky MŽP SR 
č.261/2010 Z.z. ).  Pri spracovaní povodňového plánu záchranných prác 
použije primerane pokyny uvedené v prílohe č.4 k vyhláške č.261/2010 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich 
schvaľovania. 

Čl.4 
Spoločné  a záverečné ustanovenia 

 
1. Návrh VZN č.2/2015 bol zverejnený na úradnej tabuli v obci a na internetovej 

stránke obce na dobu 15 dní. 
2. VZN č.2/2015 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch, dňa 16.04.2015 

uznesením číslo 48/2015 
3. Schválené VZN č.2/2015 bolo zverejnené na úradnej tabuli v obci a na 

internetovej stránke obce na dobu 15 dní. 
4. VZN č.2/2015 nadobúda účinnosť dňa 06.05.2015 
5. VZN č.2/2015 je prístupné na Obecnom úrade v Ladcoch a zverejnené na 

internetovej stránke obce. 
 
 
Podpísal dňa 22.04.2015 
 

Ing. Jaroslav Koyš  
    starosta obce   
   

 
   
 



Príloha č.1 k VZN č.2/2015  
o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác 
právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov, ktorých objekt môže byť 
postihnutý povodňou na území obce Ladce 
 
 
V prípade rozrušenia priehrad vodohospodárskych diel Liptovská Mara a Oravská 
priehrada dôjde k vyliatiu koryta rieky Váh a Nosického kanála, zaplavené budú 
objekty : 
PD, a.s. Košeca – dvor Ladce 
Drevovýroba Chovanec Peter 
Základná škola Ladce 
NOVAPARKET Štefan Barninec 
Odborné učilište internátne Ladce 
Kaštieľ Ladce-Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv Vincenta De Paul Nitra 
Prepúštacia a reg stanica plynu – SPP a.s. Bratislava 

Čerpacia stanica – PVS a.s. Považská Bystrica   
 
Pri rozlive Lúčkovského potoka budú zaplavené objekty: 
Pohostinstvo Centrik 
Reštaurácia  U Rada 
Pohostinstvo LAHOZ 
Pošta Ladce 
Potraviny AMW 
Reštaurácia KOPYTO 
 
Pri rozlive Slatinského potoka budú zaplavené objekty: 
NOVAPARKET Štefan Barninec 
Kameňosochárstvo Biloň 
Základná škola Ladce 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 


