Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2003
na zabezpečenie poriadlu na brehoch potokov v obci Sušany

VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva číslo 5/2003 zo dňa 10.07.2003 a
nadobudlo účinnosť dňa 27.07.2003.

Obec Sušany na základe ustanovania 6 zákona SNR č.369/1990 o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a rozhodnutia krajskej a okresnej protipovodňovej komisie
vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie

na zabezpečenie poriadku na brehoch potokov v obci Sušany

§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie / ďalej len " VZN" / stanovuje podmienky pre
zabezpečenie poriadku na brehoch vodných tokov v rámci preventívnych protipovodňových
opatrení obce Sušany, stanovuje dohľad nad dodržiavaním VZN a určuje sankcie za
nedodržiavanie a porušovanie tohoto VZN.
2. Poriadkom na brehoch vodných tokov sa rozumie stav, pri ktorom nemôže dôjsť pri
zvýšených prietokoch vody k odplavovaniu rôznych materiálov uložených, alebo
uskladnených na brehoch vodných tokov, alebo v ich blízkosti a následnému upchávaniu
priepustov a vylievaniu vody z koryta toku.
§2
Správa a údržba vodných tokov
1. Správu a údržbu vodných tokov v obci Sušany vykonáva správca vodných tokov.
2. Správu a údržbu mostov a mostných priepustov vykonáva ich vlastník.
3. Vlastníci pozemkov, cez ktoré prechádza vodný tok sú povinní umožniť po vzájomnej
dohode so správcom toku vykonávanie jeho údržby a čistenia.
4. V prípade, že vlastník pozemku bez vážnej príčiny neumožní údržbu a čistenie vodného
toku správcovi, je povinný zabezpečiť údržbu a čistenie vodného toku na primeranej úrovni
sám na vlastné náklady.
§3
Zabezpečenie poriadku na brehoch tokov
1. Na brehoch vodných tokov sa zakazuje ukladať a uskladňovať akýkoľvek materiál, ktorý
by mohol byť pri zvýšených prietokoch vody odplavovaný. Jedná sa najmä o drevo, seno,
slamu, odpady, sypké materiály, nakopenú zeminu a pod.
2. Napraviť stav, ktorý je v rozpore s týmto VZN je povinný do 15 dní od nadobudnutia jeho
účinnosti ten, kto daný stav spôsobil. Ak takého niet je povinný tak urobiť úžívateľ, vlastník
pozemku na ktorom sa daný stav nachádza.
§4
Dohľad a sankcie
1. Dohľad nad dodržiavaním tohoto VZN vykonáva Obecný úrad a poslanci obecného
zastupiteľstva, ktorí v rámci dohľadu upozorňujú na zistené nedostatky a požadujú ich
odstránenie.
2. Za porušenie ustanovení tohoto VZN môže starosta obce po prerokovaní v komisii
verejného poriadku uložiť fyzickej osobe pokutu do výšky 1 000 .- korún, právnickej osobe,

alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 5 000 korún. Pokuta je
príjmom obce.
§5
Záverečné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č.
5/2003 dňa 10.07.2003 a nadobudlo účinnosť dňa 27.07.2003.

V Sušanoch 10.7.2003

Mgr. Štefan Vaclavik
starosta obce

