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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lietava č. 4/2011,
ktorým sa určuje inundačné územie pri drobných vodných tokoch

v katastri Obce Lietava

     Obecné zastupiteľstvo obce Lietava vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v súlade 
s § 63 ods. 4 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) sa 
uznieslo na tomto: 

všeobecne záväznom nariadení,
ktorým sa určuje inundačné územie pri drobných vodných tokoch 

v katastri Obce Lietava

Článok 1
Úvodné ustanovenia

      Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanovenie 
inundačného územia (§ 46 ods. 1) na drobných vodných tokoch v katastri Obce Lietava 
v súlade s § 63 ods. 4 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
(vodný zákon), ktorým sa vymedzia plochy s potencionálnym rizikom záplav.

Článok 2
Základné pojmy

1. Inundačným územím je podľa § 46 ods. 1 vodného zákona územie priľahlé k vodnému 
toku, zaplavované vyliatím vody z koryta, ktoré je vymedzené ochrannou hrádzou alebo 
protipovodňovou líniou, alebo záplavovou čiarou. Rozsah inundačného územia, ktoré je 
vymedzené záplavovou čiarou, určuje orgán štátnej vodnej správy na návrh správcu 
vodohospodársky významných vodných tokov.

2. Orgán štátnej vodnej správy, ktorý určil inundačné územie, odovzdá mapovú 
dokumentáciu tohto územia príslušným stavebným úradom.

3. Ak inundačné územie nie je určené, vychádza sa z dostupných podkladov o 
pravdepodobnej hranici územia ohrozeného povodňami.
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4. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie sú 
pozemky pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi 
vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze.

Článok 3
Určenie inundačných území

1. Lokalita Lietavská Závadka:

      Pobrežné pozemky pri drobnom vodnom toku Závadský potok, parc. č. KN-C 1222/1, 
1222/2, 1222/3, 1222/4 a KN-E 1570.

2. Lokalita Lietava:

      Pobrežné pozemky pri vodnom toku Lietavka, parc. č. KN-C 1218/1, 1218/2, 1218/3, 
95/3, 1218/4 a 1218/5.

Článok 3
Ochrana vodných tokov a ich korýt

1. Meniť smer, pozdĺžny sklon a priečny profil koryta, poškodzovať brehy, ťažiť z koryta 
zeminu a ukladať predmety do vodného toku, ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku vody 
v koryte, kvalitu vôd, zdravie ľudí a ich bezpečnosť, prípadne ukladať takéto predmety na 
miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku, je zakázané. 

2. Zákazy podľa odseku 1 sa nevzťahujú na činnosti vykonávané v súlade s týmto zákonom.

3. Vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení 
umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území sú povinní na vlastné náklady 

a) dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok 
vôd, 

b) zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom, 
c) odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.

Článok 4
Povinnosti vlastníkov pobrežných pozemkov

1. Vlastník pobrežného pozemku je povinný 

a) umožniť správcovi vodného toku výkon jeho oprávnenia, 
b) dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu ovplyvniť prirodzený režim vôd 

vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu, znemožniť alebo sťažiť 
riadnu prevádzku a údržbu vodného toku a s ním súvisiacich vodných stavieb, 

c) umožniť za náhradu umiestnenie a prevádzku ciach, vodočtov, vodomerov a iných 
meracích zariadení na zisťovanie údajov o vodnom toku alebo plavebných znakov.

2. Výšku náhrady podľa odseku 1 písm. c) navrhne ten, kto uvedené zariadenie osádza. Ak 
vlastník pobrežného pozemku nesúhlasí s navrhnutou výškou náhrady, rozhodne o nej 
súd; nárok na náhradu škody nie je týmto dotknutý.
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3. Orgán štátnej vodnej správy môže vlastníkom pobrežných pozemkov bez náhrady 
zakázať vytínať stromy a kry zabezpečujúce stabilizáciu koryta. 

4. Ak ide o pobrežný pozemok pri drobnom vodnom toku, je jeho vlastník povinný 
udržiavať breh v takom stave, aby sa netvorili prekážky, ktoré bránia nehatenému odtoku 
vody, sťažujú alebo znemožňujú prístup k vodnému toku alebo podporujú usadzovanie 
plavenín alebo ukladanie splavenín.

5. V prípade pochybností o určenie hranice pobrežného pozemku rozhoduje orgán štátnej 
vodnej správy. 

Článok 5
Priestupky 

1. Priestupku na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb sa dopustí ten, kto

a) vykonáva plavbu plavidlom so spaľovacím motorom na povrchových vodách 
nachádzajúcich sa v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, na vodných nádržiach 
určených na hospodársky chov rýb a na odkrytých podzemných vodách (§ 19 ods. 2), 

b) odoberá povrchové vody alebo podzemné vody alebo vypúšťa odpadové vody do 
povrchových vôd alebo do podzemných vôd bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy 
alebo v rozpore s ním [§ 21 ods. 1 písm. a) prvý bod a písm. b) prvý bod a písm. c)],

c) vysádza, stína a odstraňuje stromy a kry v korytách, na pobrežných pozemkoch a v 
inundačných územiach alebo ťaží riečny materiál z pozemkov tvoriacich koryto bez 
povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním [§ 23 ods. 1 písm. a) a b)], 
d) uskutočňuje, mení alebo odstraňuje vodnú stavbu bez povolenia orgánu štátnej vodnej 
správy alebo v rozpore s ním (§ 26), 

d) porušuje zákazy a obmedzenia v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, čím 
poškodzuje alebo ohrozuje kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd (§ 32), 

e) umýva motorové vozidlá a mechanizmy v povrchových vodách alebo v odkrytých 
podzemných vodách, alebo na miestach, z ktorých by uniknuté pohonné látky mohli 
vniknúť do povrchových vôd alebo do podzemných vôd (§ 39 ods. 11), 

f) mení smer koryta, poškodzuje brehy, ukladá predmety do vodného toku, ktoré môžu 
ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, zdravie ľudí a ich bezpečnosť, alebo ukladá 
predmety na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku (§ 47 ods. 1), 

g) poškodzuje vodné stavby a ich funkcie najmä tým, že ťaží zeminu z ochranných hrádzí, 
vysádza na nich dreviny, pasie na nich alebo preháňa cez ne hospodárske zvieratá, jazdí 
po nich motorovými vozidlami (§ 55 ods. 1), 

h) poškodzuje ciachy, vodočty, vodomery a iné meracie zariadenia a poškodzuje plavebné 
znaky a výstražné tabule (§ 55 ods. 1), 

i) poškodzuje ciachy, vodočty, vodomery a iné meracie zariadenia a poškodzuje plavebné 
znaky a výstražné tabule (§ 55 ods. 1), 

j) znečistí alebo ohrozí povrchové vody alebo podzemné vody (§ 36 ods. 12 a § 39 ods. 2).

2. Za priestupok podľa 

a) odseku 1 písm. f) možno uložiť pokutu do výšky 66, 38 eura, 
b) odseku 1 písm. b), c) g) a j) možno uložiť pokutu do výšky 99, 58 eura, 
c) odseku 1 písm. a), d), e), h) a i) možno uložiť pokutu do výšky 165, 96 eura.
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(3) Priestupky podľa 

a) odseku 1 písm. c), f), g), h) a i) prejednáva obec, 
b) odseku 1 písm. a), b), d) e) a j) prejednáva obvodný úrad životného prostredia.

(4) Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch. 

(5) Výnosy z pokút uložených za priestupky podľa

a) odseku 1 písm. c), f), g), h) a i) sú príjmom rozpočtu obce, 
b) odseku 1 písm. a), b), d), e) a j)sú príjmom Environmentálneho fondu.

Článok 6
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Lietava. 
                                                                                                             9. 9. 2011
2. Návrh nariadenia vyvesený na úradnej tabuli obce Lietava dňa ....................

                                                                                                   27. 9. 2011     11. 10. 2011
3. Nariadenie vyvesené na úradnej tabuli obce Lietava od ................... do .................... . 

4. Všeobecné nariadenie obce Lietava č. 4/2011, ktorým sa určuje inundačné územie pri 
drobných vodných tokoch v katastri Obce Lietava bolo schválené Obecným 
zastupiteľstvom v Lietave uznesením č. 7/2011 dňa 26. 9. 2011 a nadobúda účinnosť 
pätnástym dňom od jeho vyhlásenia. 

V Lietave, dňa 26. 9. 2011

                                                                                            Ing. Pavol Gašpierik
                                                                                                  starosta obce
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Príloha VZN č.  4 /2011

Mapy určeného inundačného územia v katastri Obce Lietava
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Inundačné územie drobného vodného toku Závadský potok a bezmenného drobného vodného toku
v lokalite Lietavská Závadka (lokalita Lietavská Závadka)
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Inundačné územie drobných vodných tokov Závadský potok a Lietavka (lokalite Lietava)
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Inundačné územie drobného vodného toku Lietavka (lokalita Lietava Majer)
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