
 
 Mestské zastupiteľstvo v Komárne na svojom zasadnutí dňa 20. 09. 2012 v zmysle 
ustanovenia § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami 
v znení neskorších predpisov schvaľuje toto 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2012  
o povinnosti vypracova ť povod ňové plány záchranných prác 

 
Čl. I 

Úvodné ustanovenia 
 

Účelom tohto nariadenia je stanoviť povinnosť vypracovať povodňové plány pre právnické 
osoby a fyzické osoby – podnikateľov na území mesta Komárno, ktorých objekty môžu byť 
postihnuté povodňou. 
 

Čl. II 
Uloženie povinnosti právnickým osobám a fyzickým os obám – podnikate ľom,  

ktorých objekty môžu by ť postihnuté povod ňou 
 
1. Na základe Povodňového plánu záchranných prác mesta Komárno povodňou môžu byť 

v meste Komárno postihnuté všetky objekty, ktoré sa nachádzajú na záplavových územiach, 
t. j. na územiach medzi ochrannými hrádzami a samotnými riekami Dunaj a Váh. 

 
2. Týmto všeobecne záväzným nariadením mesto ukladá subjektom uvedeným v ods. 1 tohto 

článku podľa ust. § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 a ust. § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 7/2010 
o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, vypracovať povodňové plány 
záchranných prác pre svoje objekty a predložiť ich mestu najneskôr do 31. 10. 2012.  

 
3. V nasledujúcich kalendárnych rokoch sú, v zmysle ust. § 3 ods. 8 vyhlášky č. 261/2010 Z.z., 

subjekty uvedené v odseku 1 tohto článku povinné povodňový plán záchranných prác 
vypracovať, preskúmať a podľa potreby aktualizovať a predložiť mestu do 31. júla daného 
kalendárneho roka. Zoznam uvedených subjektov, ktorí sú povinní predložiť povodňové 
plány záchranných prác môže byť rozšírený dodatkami VZN mesta Komárno.  

 
Čl. III. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Všeobecne záväzné nariadenie o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác 

bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Komárne, dňa 20. 09. 2012 uznesením č. 
735/2012. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 05. 10. 2012.  
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
     primátor mesta 
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