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Všeobecne záväzné nariadenie . 55/ 2010
o opatreniach na ochranu pred povod ami na území obce Vl any
Obecné zastupite stvo vo Vl anoch v súlade s l. 68 Ústavy SR a ustanoveniami §4 ods.1 a 3
ako aj §6 ods. 1 Zákona SNR . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, v súlade s ustanovením § 26 ods. 1 Zákona NR SR . 7/2010 Z.z. o ochrane pred
povod ami sa uznieslo d a 14.9.2010 na tomto všeobecne záväznom nariadení ( alej VZN)
lánok I.
Predmet nariadenia
Ú elom tohoto VZN je zadefinovanie jarkov, rigolov a odvod ovacích priekop pozd ž
miestnych komunikácií ako významného protipovod ového opatrenia na území obce Vl any
slúžiaceho hlavne na ochranu životov a majetku pred záplavami spôsobenými takzvanými
vnútornými vodami a zabezpe enie ich obnovy, údržby, funk nosti a ochrany pred zni ením
a poškodením.
lánok II.
Základné ustanovenia
1) Jarky, rigoly a odvod ovacie priekopy pozd ž miestnych komunikácií sú dôležitým
opatrením na ochranu pred povod ami na území obce Vl any.
2) Plnia nasledovné funkcie:
a) odvádzanie prebyto nej vody z atmosferických zrážok z cestného telesa miestnych
komunikácií a následné zabezpe enie bezpe nej a plynulej cestnej premávky
b) zachytenie a zadržiavanie prebyto nej vody z povrchového odtoku, ktorá sa
hromadí na zemskom povrchu v dôsledku prívalových zrážok ve kej intenzity alebo
zrážok menšej intenzity trvajúcich dlhšie obdobie.
lánok III.
Obnova jarkov, rigolov a odvod ovacích priekop
1) Naria uje sa obnova jarkov, rigolov a odvod ovacích priekop ( alej len odvod ovacích
zariadení) pozd ž všetkých miestnych komunikácií na celom území obce Vl any, ktoré
boli v minulosti vybudované ako sú as cestnej komunikácie1), a ktoré v dôsledku
nedostato nej údržby alebo nezákonnej udskej innosti zanikli.
2) Obnova odvod ovacích zariadení sa uskuto ní v dvoch etapách.
3) V 1. etape sa obnovia odvod ovacie zariadenia po obidvoch stranách miestnych
komunikácií v najkritickejších lokalitách obce, a to v nasledovnom poradí:
1. Lokalita Baláta v oblasti nehnute ností súpisné íslo 1575, 133 a 1634
2. Žandárska ulica v oblasti nehnute nosti súpisné íslo 1058
3. Stará ulica v oblasti nehnute ností súpisné íslo 355 a 341
4. Ulica Vonkajší rad v oblasti nehnute nosti súpisné íslo1635
5. Ulica “Botka köz“ v oblasti nehnute nosti súpisné íslo 1041 smerom ku miestnemu
trhovisku
4) V 2. etape sa obnovia odvod ovacie zariadenia po obidvoch stranách miestnych
komunikácií postupne na celom území obce, pri om sa prednostne dokon ia lokality
z prvej etapy.
5) Ve kos a tvar jednotlivých odvod ovacích zariadení budú ur ené obcou Vl any,
konkrétne na mieste, kde sa budú obnovova , pretože sú dané miestnymi podmienkami.
Pri ur ovaní ve kosti a tvaru sa budú zoh ad ova nasledovné zásady:

1.
2.
3.
4.

zabezpe enie najvä šej možnej reten nej kapacity v dotknutej lokalite
zachovanie už vysadenej verejnej zelene – stromy a kríky
neporušenie zeminy výkopom v šírke 0,5 m od nespevnej krajnice vozovky
výber takého tvaru profilu koryta odvod ovacieho zariadenia, aby bolo možné
vykonáva riadnu údržbu – pravidelné kosenie
6) Odvod ovacie zariadenia budú prednostne budované ako vegeta né odvod ovacie
zariadenia, to znamená, zemné výkopy príslušného tvaru a rozmeru s následným
výsevom trávneho semena. Výnimo ne, tam kde to miestne podmienky nebudú
umož ova , sa vybudujú odvod ovacie zariadenia z prefabrikátov. Odvod ovacie
zariadenia v podobe „vsakovacích jám“ sa budú realizova len vo výnimo ných a
opodstatnených prípadoch, ke miestne podmienky nebudú umož ova vybudovanie
vegeta ného alebo prefabrikovaného odvod ovacieho zariadenia.
7) Na miestach, kde boli v minulosti pozd ž miestnych komunikácií vybudované súvislé
betónové plochy alebo plochy vydláždené zámkovou dlažbou a nie je možné obnovi
odvod ovacie zariadenia bez ich poškodenia, sa odvod ovacie zariadenia neobnovia.
Rovnako sa odvod ovacie zariadenia neobnovia tam, kde sú vybudované verejné
parkoviská.
8) Pri povo ovaní zriadenia vjazdu alebo zjazdu z miestnych komunikácií na susednú
nehnute nos 2) obec, ako príslušný správny orgán, ich zriadenie nepovolí, pokia
technické riešenie vjazdu alebo zjazdu, uvedené v predloženej projektovej dokumentácii,
nezabezpe uje plynulé prepojenie dvoch novo vzniknutých astí odvod ovacieho
zariadenia.
lánok IV.
Financovanie a realiza né zabezpe enie prác
1) Obnova a údržba odvod ovacích zariadení bude financovaná z rozpo tu obce.
2) Obec pravidelne, každý rok, vo svojom rozpo te vy lení finan né prostriedky na obnovu
a údržbu odvod ovacích zariadení.
3) Realiza né práce na obnove a údržbe odvod ovacích zariadení vykoná obec Vl any
prostredníctvom Podniku verejnoprospešných služieb obce Vl any.
lánok V.
Sankcie
Obnovené odvod ovacie zariadenia sú majetkom obce, a preto poškodenie, porušenie alebo
zni enie obnoveného odvod ovacieho zariadenia sa posudzuje ako priestupok proti majetku
pod a § 50 Zákona SNR . 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za
ktorý možno uloži pokutu až do výšky 331 EUR.
lánok VI.
Závere né ustanovenia
Toto nariadenie nadobúda ú innos 1. januára 2011.

Ing. Július Iván, starosta
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§1 ods. 4 zákona . 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v z.n.p.

2)

§3b zákona . 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v z.n.p.

