
V�eobecné záväzné nariadenie Mesta Krompachy  
è. 2/2011 

 o povodòových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických 
osôb - podnikate¾ov na území mesta 

 
Mestské zastupite¾stvo v Krompachoch na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 

písm. g) zákona SNR è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor�ích predpisov  

a § 26 ods. 6 zákona NR SR è. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodòami 

 vydáva  
V�eobecne záväzné nariadenie Mesta Krompachy 

 

Èlánok I. 
Úvodné ustanovenie 

 

1) Toto v�eobecné záväzné nariadenie ukladá povinnos� vypracova� a aktualizova� 

povodòový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb � podnikate¾ov 

pri ochrane pred povodòami. 

2) Povodòové plány záchranných prác sú povinní vypracova� a aktualizova� právnické 

osoby a fyzické osoby � podnikatelia, ktorých objekty sa nachádzajú v území 

potenciálne ohrozenom povodòami, znázornenom v aktuálnom povodòovom pláne 

záchranných prác mesta Krompachy záplavovou èiarou. 

 

Èlánok II 

Základné pojmy 
 

1) Povodeò je doèasné zaplavenie územia, ktoré zvyèajne nie je zaliate vodou.  

2) Povodeò vzniká, keï sa prechodne výrazne zvý�i hladina vodného toku a bezprostredne 

hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku, alebo sa u� voda vylieva. 

3) Povodeò vzniká aj v èase zamedzeného prirodzeného odtoku vody zo zrá�kovej 

èinnosti alebo topiaceho sa snehu do recipientu a tak dochádza k zaplavovaniu územia 

povrchovými vodami. 

4) Pri hrozbe vyliatia vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku 

vylieva v dôsledku poruchy alebo havárie na vodnej stavbe.  

 

Èlánok III 

Opatrenia na ochranu pred povodòami 
 

1) Povodòový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb � podnikate¾ov 

je súborom opatrení vykonávaných na záchranu �ivotov, zdravia a majetku, kultúrneho 

dedièstva a �ivotného prostredia v èase nebezpeèenstva povodne, poèas povodne a po 

povodni na povodòou ohrozených územiach a na povodòou zaplavených územiach. 

2) Povodòový plán právnickej osoby a fyzickej osoby � podnikate¾a obsahuje najmä 

 

a) zámer zabezpeèenia,  riadenia a vykonania povodòových záchranných prác, 

b) zoznam orgánov, komisií a �tábov, ktoré riadia a zabezpeèujú ochranu pred 

povodòami, vrátene adries, èísiel telefónov, e-mailových adries a èísiel faxu, 

c) sily a prostriedky na výkon povodòových záchranných prác, 

d) mená osôb zodpovedných za vykonávanie opatrení na ochranu pred 

povodòami, ich adresy, èísla telefónu a spôsoby vyrozumenia, 



e) mena zástupcov v prípade neprítomnosti osôb uvedených v bode d), 

f) podrobnosti povodòového plánu právnických osôb a fyzických osôb � 

podnikate¾ov ustanovuje Vyhlá�ka ministerstva �ivotného prostredia 

Slovenskej republiky è. 261/2010 Z.z. v prílohe è. 4. 

 

3) Povodòové plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb � podnikate¾ov, 

ktorých objekty mô�u by� postihnuté povodòou sú prílohou Povodòového plánu 

záchranných prác mesta Krompachy a sú vypracúvané na základe tohto v�eobecne 

záväzného nariadenia. 

4) Povodòové plány  záchranných prác sú právnické osoby a fyzické osoby � podnikatelia 

povinné vypracova� do 30 dní od nadobudnutia úèinnosti tohto v�eobecne záväzného 

nariadenia a jeden výtlaèok zasla� na Mesto Krompachy.  

5) Povodòové plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb � podnikate¾ov 

sa ka�doroène do 31. júla preskúmajú a pod¾a potreby aktualizujú a predkladajú sa 

Mestu Krompachy. Zmeny podstatného významu sa zapracujú do povodòových plánov 

bezodkladne. 

 

Èlánok IV 

Ulo�enie povinnosti 
 

Na základe Povodòového plánu Mesta Krompachy a povodòových situácií v minulosti sú 

povinný vypracova� povodòové plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb 

� podnikate¾ov tieto právnické osoby a fyzické osoby � podnikatelia 

 

a)    Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o., Hornádska è. 80, Krompachy 

      b)    SEZ a.s. Hornádska è. 1, Krompachy 

      c)    Zlievareò SEZ a.s., Hornádska è. 1, Krompachy 

                 d )   Hasma s.r.o., Hornádska è. 1, Krompachy 

                  e)    Zinkoza a.s., Hornádska è.1, Krompachy 

       f)    Východoslovenská energetika a.s., Mlynská è. 31, Ko�ice 

      g)    Dastet s.r.o., Trangusova è. 11, Krompachy 

      h)    HZ Metal s.r.o., Stará Ma�a. Krompachy 

     ch) Výkup druhotných surovín Ján Bocan, Trangusova è. 15, Krompachy 

       i)    Stolárstvo Jáno�, Stará Ma�a è. 58, Krompachy  

       j)    Mestské lesy s.r.o., Trangusova è. 9, Krompachy 

      k)   Práèovòa BLUE, Trangusova è. 34, Krompachy 

       l)    Nemocnica s.r.o. Krompachy, Banícka �tvr�, Krompachy 

     m)  SVP PHaB ha� Krompachy, Stará Ma�a 

      n)   ATOLO s.r.o., Popradská è. 68, Ko�ice 

 

 

 

Èlánok V 

Priestupky a sankcie 
 

1) Priestupku na úseku ochrany pred povodòami sa dopustí ten, kto poru�í podmienky      

§ 47 ods. 1 a 2 zákona NR SR è. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodòami. 

2) Na priestupky a ich prejednávanie sa vz�ahuje zákon SNR è. 372/1990 Zb.                    

o priestupkoch v znení neskor�ích predpisov ak neustanovuje inak zákon NR SR           

è. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodòami.   



3) Priestupky pod¾a § 47 ods. 1 zákona NR SR è. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodòami 

prejednáva mesto a ulo�í pokutu do 1 700 � . Výnos pokút ulo�ených mestom sú 

príjmom rozpoètu mesta.  

 

Èlánok VI 

Kontrolná èinnos� 

 

         Kontrolu dodr�iavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia mesta Krompachy. 

 

Èlánok VII 

Závereèné ustanovenie 
 

1) Na tomto v�eobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupite¾stvo mesta 

Krompachy  na svojom zasadnutí uznesením è. 4/F.1 zo dòa 20. apríla 2011. 

2) Toto v�eobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda úèinnos� pätnástym dòom od 

vyvesenia na úradnej tabuli po jeho schválení t.j. 6. mája 2011. 

 

 

V Krompachoch dòa 14. marca 2011  

 

 

 

 

 

                 Ing. Iveta Ru�inová v.r. 

  primátorka mesta  

 

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli pred schválením dòa 5. apríla 2011 

Zvesené z úradnej tabuli pred schválením dòa  20. apríla 2011 

Vyvesené na úradnej tabuli po schválení dòa 21. apríla 2011 

Zvesené z úradnej tabuli po nadobudnutí úèinnosti dòa 6. mája 2011 

 



 

 

MESTO KROMPACHY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplnok è. 1 

V�eobecne záväzného nariadenia 

Mesta Krompachy è. 2/2011 
 

o povodòových plánoch záchranných prác právnických osôb                          
a fyzických osôb - podnikate¾ov na území mesta  

  

 Návrh Doplnku è. 1 VZN è. 2/2011 na pripomienkovanie 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dòa: 4.10.2018 

Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dòa: 4.10.2018 

Zverejnený na webovom sídle mesta dòa: 4.10.2018 

Dátum ukonèenia lehoty pripomienkového konania (vèítane): 19.10.2018 

Vyhodnotenie pripomienok  poèet: 0 dòa: ------- 

 

Vydaný Doplnok è. 1 VZN è. 2/2011 

Schválený Mestským zastupite¾stvom v Krompachoch dòa: 24.10.2018 

Èíslo uznesenia: 50/H.2 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta: od: 2.10.2018 do:  19.11.2018 

Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta:  od: 2.10.2018 do:  19.11.2018 

Zverejnený na webovom sídle mesta dòa: 2.10.2018 

Úèinný dòom:  17.11.2018 
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Doplnok è. 1 V�eobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy 

o  povodòových plánoch záchranných prác právnických osôb                          
a fyzických osôb - podnikate¾ov na území mesta 

Èíslo:              
2/2011 

 

 

 

Mestské zastupite¾stvo v Krompachoch pod¾a § 10 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky è. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodòami v znení zákonov 180/2013 Z. z., 
71/2015 Z. z., 303/2016 Z.z., 292/2017 Z. z. ustanovuje: 

Èl. I 

V�eobecne záväzné nariadenie mesta Krompachy è. 2/2011 o povodòových plánoch záchranných 
prác právnických osôb a fyzických osôb � podnikate¾ov na území mesta sa mení takto: 

1) Èl. IV vrátane nadpisu znie:  

�Èl. IV 

Ulo�enie povinnosti 

Na základe Povodòového plánu Mesta Krompachy a povodòových situácií v minulosti sú 
povinný vypracova� povodòové plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb � 

podnikate¾ov tieto právnické osoby a fyzické osoby � podnikatelia:  

  

a)  SEZ a.s. Hornádska ulica è. 1, Krompachy  
b)  Zlievareò SEZ a.s., Hornádska ulica è. 1, Krompachy  
c )  Hasma s.r.o., Hornádska ulica è. 1, Krompachy  

d)  Zinkoza a.s., Hornádska ulica è.1, Krompachy  
e)  Východoslovenská energetika a.s., Mlynská ulica è. 31, Ko�ice 

f)  Dastet s.r.o., Trangusova ulica è. 11, Krompachy 

g)  HZ Metal s.r.o., Stará Ma�a 63, Krompachy  

h)  Výkup druhotných surovín Ján Bocan, Trangusova ulica è. 15, Krompachy 

i)  Stolárstvo Jáno�, Stará Ma�a è. 58, Krompachy  
j)  Práèovòa BLUE, Trangusova ulica è. 34, Krompachy 

k)  Nemocnica s.r.o. Krompachy, Banícka �tvr� 1, Krompachy  
l)  SVP �. p. od�tepný závod Ko�ice, Ïumbierska 14, ha� Krompachy  

                 m)  Hasièský a záchranný zbor SR, hasièská stanica Krompachy Ulica. 29 augusta�  
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Doplnok è. 1 V�eobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy 

o  povodòových plánoch záchranných prác právnických osôb                          
a fyzických osôb - podnikate¾ov na území mesta 

Èíslo:              
2/2011 

 

 

 

Èl. II 

 

Na tomto  Doplnku è. 1 V�eobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy è. 2/2011 
o povodòových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb � 

podnikate¾ov na území mesta  sa uznieslo Mestské zastupite¾stvo v Krompachoch dòa 
24.10.2018 uznesením è.  50/H.2 a nadobúda úèinnos� 15-tym dòom od jeho vyvesenia na 
úradnej tabuli mesta..  
 

 

V Krompachoch 24.10.2018 

 

 

 

 

 

Ing. Iveta Ru�inová 

  primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MESTO KROMPACHY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doplnok č.2 
Všeobecne záväzného nariadenia 

Mesta Krompachy č.2/2011 
 

o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb                          
a fyzických osôb - podnikateľov na území mesta  

  

 Návrh Doplnku č. 1 VZN č. 2/2011 na pripomienkovanie 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 2.10.2019 

Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa: 2.10.2019 

Zverejnený na webovom sídle mesta dňa: 2.10.2019 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania (včítane): 17.10.2019 

Vyhodnotenie pripomienok  počet:  dňa:  

 

Vydaný Doplnok č.2 VZN č.2/2011 

Schválený Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch dňa: 23. 10. 2019 

Číslo uznesenia: 13/F.1 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta: od: 28. 10. 2019 do:  12. 11. 12019 

Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta:  od: 28. 10. 2019 do:  12. 11. 2019 

Zverejnený na webovom sídle mesta dňa: 28. 10. 2019 

Účinný dňom: 13. 11. 2019 
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Doplnok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 2/2011 

o  povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb                          
a fyzických osôb - podnikateľov na území mesta 

Číslo:              
2/2011 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch podľa § 10 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákonov 180/2013 Z. z., 
71/2015 Z. z., 303/2016 Z.z., 292/2017 Z. z. ustanovuje: 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krompachy č.2/2011 o povodňových plánoch záchranných 
prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na území mesta sa mení takto: 

1) Čl. IV vrátane nadpisu znie:  

„Čl. IV 

Uloženie povinnosti 

Na základe Povodňového plánu Mesta Krompachy a povodňových situácií v minulosti sú 
povinní vypracovať povodňové plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – 

podnikateľov tieto právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia:  

  

a) SEZ a.s. Hornádska ulica č. 1, Krompachy 

b) Zlievareň SEZ a.s., Hornádska ulica č. 1, Krompachy 

c) Hasma s.r.o., Hornádska ulica č. 1, Krompachy 

d) Zinkoza a.s., Hornádska ulica č.1, Krompachy 

e) Umakov s.r.o., Hornádska ulica č.337 Krompachy 

f) BPS D&V s.r.o., Poľná 675, 05561 Jaklovce 

g) Východoslovenská energetika a.s., Mlynská ulica č. 31, Košice 

h) Dastet s.r.o., Trangusova ulica č. 11, Krompachy 

i) Stolárstvo Jánoš, Stará Maša č. 58, Krompachy 

j) Práčovňa BLUE, Trangusova ulica č. 34, Krompachy 

k) Nemocnica s.r.o. Krompachy, Banícka štvr$ť 1, Krompachy 

l) SVP š. p. odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, hať Krompachy 

m) Hasičský a záchranný zbor SR, hasičská stanica Krompachy Ulica. 29 augusta“ 
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Doplnok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 2/2011 

o  povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb                          
a fyzických osôb - podnikateľov na území mesta 

Číslo:              
2/2011 

 

 

 

Čl. II 

 
Na tomto  Doplnku č.2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č.2/2011 
o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – 

podnikateľov na území mesta  sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch dňa      
23. 10. 2019 uznesením č.  13/F.1 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na 
úradnej tabuli mesta..  

 

V Krompachoch 23.10.2019 

 

 

Ing. Iveta Rušinová 

  primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


