
 

Všeobecne záväzné nariadenie  

obce Vinodol 

č. 2/2013 

o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku 

a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 

      Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole na základe ustanovenia § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a ustanovení § 36 ods. 7 písm. b) 

a c) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene 

a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších 

predpisov sa uznieslo na tomto 

všeobecne záväznom nariadení: 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

     Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len ,,VZN“) upravuje postup a činnosť obce         

pri dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a vykonávaní 

opatrení spojených s núdzovým zásobovaním pitnou vodou, náhradným odvádzaním 

odpadových vôd a upravuje formu zabezpečovania dodávky pitnej vody.  

§ 2 

Obmedzenie alebo prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu 

1) Obyvateľstvo obce Vinodol je zásobované pitnou vodou z verejného vodovodu, ktorého 

prevádzkovateľom je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra.  

2) Prevádzkovateľ môže obmedziť alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu 

z dôvodov uvedených v § 32 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch 

a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových 

odvetviach.  

3) Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom 

a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v termíne stanovenom        

v § 32 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, vrátane obnovenia 

dodávky vody v normálnom režime z verejného vodovodu.  

4) Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako 

je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou vyhlási starosta obce v mieste obvyklým spôsobom. 

Vo vyhlásení sa uvedie čas, od kedy platí obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody 

z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.  

5) V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou 

vodou je zakázané počas dňa od 5.00 hod do 9.00 hod. a od 16.00 hod do 23.00 hod  

používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie záhrad,  ihriska, verejných 



priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov 

a záhradných jazierok, polievanie klziska, stavebné účely a upratovanie.   

6) V čase  zákazu užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou 

je zakázané celodenne, t.j. 24 hodín  používanie pitnej vody z verejného vodovodu na 

polievanie záhrad,  ihriska, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, 

umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, polievanie klziska, stavebné účely 

a upratovanie.   

7) Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou budú v plnom    

rozsahu obnovené bez meškania po zaniknutí dôvodov obmedzenia alebo zákazu užívania 

pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. 

O obnovení dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd obec informuje obyvateľov 

v mieste obvyklým spôsobom.  

§3 

Náhradné zásobovanie pitnou vodou 

1) Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, prevádzkovateľ je 

povinný zabezpečiť náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou na miesta určené obcou 

nasledovne: 

a) rozvozom pitnej vody v cisternách do určených miest výdajní pitnej vody,  

b) dovozom balenej pitnej vody v 20 l plastových fľašiach do miest výdajní pitnej vody, 

c) použitím súkromných studní po vykonaní hygienickej a zdravotnej kontroly. 

2) Obec Vinodol nedisponuje žiadnou cisternovou súpravou na pitnú vodu. Na základe 

spracovaného harmonogramu výdaja je možné v priebehu dňa zabezpečiť výdaj pitnej vody 

cisternou prevádzkovateľa alebo iných subjektov všetkým obyvateľom v postihnutej časti 

obce, resp. na celom území.  

§4 

Núdzové zásobovanie pitnou vodou počas krízovej situácie 

1) Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok (na prežitie) zabezpečiť dodávku 

pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou, prejde sa na núdzové zásobovanie pitnou 

vodou, akým sa zabezpečuje dodávka pitnej vody len na úrovni minimálnej potreby pitnej 

vody.  

2) Núdzové zásobovanie pitnou vodou v obci a výdaj pitnej vody obyvateľstvu organizuje obec. 

Obec zabezpečí zásobovanie pitnou vodou pre školskú jedáleň, MŠ a ZŠ, kuchyňu 

stravovania účelového, zdravotníckemu zariadeniu pôsobiacemu na území obce a v prospech 

obyvateľstva.  

3) Právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť si dovoz pitnej vody do 

svojich prevádzok zabezpečujú sami z príslušnej výdajne vody v obci.  

 

 



§5 

Potreba pitnej vody pre núdzové zásobovanie obyvateľov 

1) Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie je 10 l na osobu/deň,  v mimoriadne 

nepriaznivých podmienkach 5 l na osobu/deň a to najviac tri dni po sebe.  

2) Celková núdzová potreba pitnej vody je súčtom núdzovej potreby vody pre obyvateľstvo 

a núdzovej potreby vody pre všetky subjekty vrátane subjektov hospodárskej mobilizácie.  

3)  Obec určí počet výdajní a vymedzí ich presné miesto dislokácie. 

4)  Obec určí do výdajní pitnej vody osoby, ktoré budú zodpovedné za prevzatie pitnej vody od 

dodávateľa a zabezpečia nerušený a pokojný výdaj.  

5)  Obec určí osobu, ktorá bude zodpovedná za koordináciu a plnenie požiadaviek na pitnú vodu.  

§6 

Organizácia núdzového zásobovania 

1) Pre zabezpečenie núdzového zásobovania pre prvé tri dni sa určujú nasledovné výdajne pitnej 

vody: 

 Výdajňa č. 1 – budova kultúrneho domu, Obecná ulica 473/29, Vinodol  

 Výdajňa č. 2 – budova Základnej školy vo Vinodole, Školská ulica 561/1, Vinodol 

2) Forma a kapacita výdaja pri vyhlásení krízového stavu bude spresnená operatívne krízovým 

štábom obce podľa potreby.  

3) Osoby zodpovedné za výdaj pitnej vody v jednotlivých výdajniach budú určené menovacím 

dekrétom starostu obce.  

§7 

Náhradné odvádzanie odpadových vôd 

1) Náhradné odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp obec zabezpečí  

vývozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami.   

§8 

Spoločné ustanovenia 

1) Na území obce vyhlasuje, organizuje a riadi úlohy spojené s krízovou situáciou predseda 

krízového štábu obce, ktorým je starosta obce.  

2) Informovanie sa uskutočňuje prostredníctvom miestneho rozhlasu a internetovej stránky obce.  

 

 

 



§9 

Sankcie 

1) Porušenie VZN je priestupkom podľa § 40 ods. 1 písm. j) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. 

o regulácii v sieťových odvetviach.  

2) Obec uloží pokutu od 99 eur do 3 319 eur právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej         

na podnikanie, ktorá porušila VZN vydané podľa § 36 ods. 7 písm. b).  

§10  

Záverečné ustanovenie 

1) Návrh tohto VZN bol zverejnený v mieste obvyklým spôsobom dňa 08.04.2013 na uplatnenie 

pripomienok k tomuto návrhu.       

             

2) Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole Uznesením číslo 121/05/2013 dňa 

03.05.2013. Účinnosť nadobúda  dňom ................. 

 

 

 

 

    Vo Vinodole dňa  03.05.2013   

 

 

 

                                                                           Stanislav Melišek                                                                                                     

starosta obce 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 06.05.2013 

Zvesené:  

 

 



 


