Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kolárova
o ochrane pred povodňami č. 6/2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove na základe ustanovenia § 6 ods.1 zákona NR SR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov , na základe zákona
NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, vyhlášok Ministerstva životného prostredia
SR na úseku ochrany pred povodňami a zabezpečenia opatrení ochrany pred povodňami
v katastrálnom území mesta pre katastrálne územie mesta Kolárovo, vydáva toto Všeobecne
záväzné nariadenie o ochrane pred povodňami.

Časť I.
Základné ustanovenia
§1
Ochrana pred povodňami je súbor technických opatrení a organizačných opatrení orgánov
štátnej správy a obcí, povodňových komisií, správcu vodohospodárskych významných
vodných tokov a správcov drobných vodných tokov, vlastníkov a správcov vodných stavieb,
iných právnických, fyzických osôb- podnikateľov a fyzických osôb na predchádzanie vzniku
povodne a na zmiernenie jej následkov.
§2
Ochranu pred povodňami zabezpečujú subjekty podľa § 1 na území celého povodia vodných
tokov. Každý je povinný v inundačnom území vykonať na pozemkoch a objektoch, ktoré má
vo vlastníctve alebo v užívaní, opatrenia umožňujúce plynulý a neškodný odtok vôd.
§3
Mesto Kolárovo plní svoje úlohy na úseku ochrany pred povodňami v súčinnosti s občanmi,
právnickými osobami, správcami vodných tokov, správcami ( vlastníkmi, užívateľmi )
vodohospodárskych diel, štátnymi orgánmi a povodňovými orgánmi pretože : Mesto
Kolárovo
sa nachádza v území pravidelne ohrozovanom povodňami, jeho extravilán sa nachádza
z väčšej časti na území tvorenom v minulosti močiarmi, v minulosti boli vybudované
protipovodňové zariadenie chrániace mesto pred záplavami cudzími i vnútornými vodami,
v minulosti boli vybudované zariadenia na odvodnenie močiarov, nesprávne hospodárenie
v okolí zariadení môže spôsobiť verejné ohrozenie, podcenenie zabezpečenia záplav
a povodní už v minulosti spôsobilo občanom mesta extrémne materiálové škody.

Časť II.
Opis zariadení
§4
Protipovodňovými zariadeniami sú ochranné hrádze Váhu a Malého Dunaja v intraviláne
a extraviláne mesta, proti priesakové zariadenia v intraviláne mesta ( opustené koryto Malého

Dunaja, kanálové uzávery, spojovacie potrubia a kanály ), okružná protipovodňová hrádza,
hlavný odvodňovací kanál Aszód – Čergov a stavidlá, odvodňovacia čerpacia stanica Čergov.
§5
Hlavnými zariadeniami na odvedenie vnútorných vôd z intravilánu mesta sú kanály :
a., Kanál Dolný .idúci pozdľž ulice Orechová od svojho zaústenia do hlavného kanála
Aszód - Čergov
b., Cigánsky kanál od svojho vyústenia do kanála Aszód -Čergov až po ulicu Podhájska
c., Kanál Horný prechádzajúci areálom sušiarne „Bábolna“, idúci pozdľž ulíc Staničná
a Harcsová
§6
Zariadeniami na odvedenie prebytočných vôd z extravilánu sú :
a., Čerpacie stanice Čergov a Dedina Mládeže
b., Hlavné odvodňovacie kanály Aszód-Čergov, spojovací kanál Čergov – Viničné, kanál k
čerpacej stanici Dedina Mládeže a objekty na nich
c., Všetky odvodňovacie kanály priamo a nepriamo vyústené do zariadení uvedených v
§ 6 a vrátane objektov na nich a odvodňovacie rigoly pozdľž poľných ciest
d., Súčasťou zariadení sú aj manipulačné a ochranné pásma
Časť III.
Nakladanie s objektmi
§7
Je zakázané poškodzovať zariadenia uvedené v časti II. :
a. Jazdou motorovými vozidlami, mimo úsekov vyznačených správcom, resp.
bez jeho výslovného súhlasu
b. Mechanickým poškodzovaním objektov ako sú stavidlá, mosty a priepusty
a pod.
c. Obrábaním - v okolí ochranných hrádzí je zakázaná orba 10m od vzdušnej
päty a v inundácii 50m od päty hrádze. V prípade lesnej pôdy je okrem
orby zakázaná v pásme 50m aj ťažba pňov.
d. Obrábaním – je zakázaná orba vo vzdialenosti 3m od okraja kanálov. Je
zakázaná výsadba drevných porastov do vzdialenosti 5m od okraja kanála.
Výnimku pre dreviny vhodné na energetické využitie môže udeliť MsÚ,
Odbor životného prostredia so súhlasom majiteľa, alebo správcu
pobrežných pozemkov.
e. Vyvážaním komunálneho alebo priemyselného odpadu (tuhého i tekutého).
Zákaz sa vzťahuje aj na inundáciu riek.
f. Budovaním akýchkoľvek objektov spojených so zariadeniami bez súhlasu
správcu zariadenia.
§8
Kosenie trávy v rámci objektov podľa časti II. je povolené len na základe výslovného
súhlasu správcov a môže byť spoplatnené.

§9
Povolenie na výrub dreva a náletov v korytách a na pobrežných pozemkoch vodných
tokov a vodných stavieb sa vydáva v zmysle § 48 a § 49 zákona o vodách.
Časť IV.
Zodpovednosť za porušenie povinností
§ 10
Pokuty
1. Mesto Kolárovo prejednáva priestupky a uloží pokutu do 1 700 eur fyzickej osobe, ktorá
porušila povinnosť podľa podľa tohto VZN v zmysle zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred
povodňami
2. Mesto Kolárovo uloží pokutu od 100 eur do 1 700 eur právnickej osobe alebo fyzickej
osobe – podnikateľovi, ktorá porušila povinnosť podľa podľa tohto VZN v zmysle zákona č.
7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
3. Mesto Kolárovo pokutu uloží do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o porušení
povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
4. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ opätovne poruší v čase dvoch rokov
od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa tohto zákona povinnosť, za ktorú mu
bola uložená, uloží sa mu ďalšia pokuta až do dvojnásobku hornej hranice pokút uvedených v
odseku 1.
5. Pri určovaní pokuty sa prihliada najmä na škodlivé následky porušenia povinnosti, dĺžku
trvania protiprávneho stavu a na okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo.
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje osobitný predpis - Zákon Slovenskej
národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

§ 11
Priestupky
1., Priestupku na úseku ochrany pred povodňami sa dopustí ten, kto v aktívnej zóne
inundačného
územia, ktorou preteká povodňový prietok :
a., umiestnil a prevádzkoval stavby, ktoré môžu zhoršiť odtok povodňových prietokov,
b., skladoval odplaviteľný materiál, látky a predmety,
c., zriaďoval oplotenie, živé ploty a iné ozdobné prekážky,
d., zriadil tábory, kempy a iné dočasné ubytovacie zariadenia alebo zriadil plávajúce
ubytovacie
zariadenie bez súhlasu príslušného správcu vodného toku,
e., zriadil skládky odpadov vrátane zariadení na spracovanie starých vozidiel a odkalísk,
f., zriadil sklad nebezpečných látok,
g., zakryl - zasypal odvodňovacie priekopy
h., neumiestnil odvodňovaciu rúru v určenom priemere podľa písomného nariadenia
príslušného orgánu

Časť V.
Záverečné ustanovenia
1., Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú :
a., Mestská polícia
b., Členovia komisie povodňovej ochrany a ochrany životného prostredia
c., Poslanci mestského zastupiteľstva
d., Zamestnanci mestského úradu poverené primátorom mesta
e., Orgány štátnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti
2., Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta sa uznieslo MsZ Kolárovo na svojom
17 zasadnutí uznesením č. 323/2012 zo dňa 30.4.2012
3., Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 30.5.2012.
4., Vyvesené dňa : 03.05.2012
5., Zvesené dňa : 21.05.2012

Horváth Árpád
Primátor mesta

