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Obec Tekovské Nemce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 36 ods. 9písm. b) a c) 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 v znení neskorších predpisov a podľa § 10 písm. c) zákona NR SR č. 387/2002
o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu,
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie

č. 2/2022
O dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely a o spôsobe náhradného
zásobovania vodou na území obce Tekovské Nemce

Úvodné ustanovenia
Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) ustanovuje postup obce pri vykonávaní
opatrenia hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie na úseku núdzového zásobovania
pitnou a úžitkovou vodou :
a) dočasné obmedzenie, alebo zákaz užívania pitnej vody v krízových situáciách
b) spôsob náhradného zásobovania pitnou a úžitkovou vodou
Článok 1
Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody
1. Krízová situácia v zásobovaní pitnou vodou je stav spôsobený poklesom výdatnosti vodného
zdroja
2. Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária, alebo katastrofa
3. Dodávateľ pitnej vody je oprávnený obmedziť alebo prerušiť dodávku:
a) z dôvodu mimoriadnej udalosti
b) pri poruche na verejnom vodovode, vodovodnej prípojke
c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku
d) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach,
e) pri obmedzení zásobovania pitnou vodou
f) pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vôd
4. Starosta obce dočasne obmedzí alebo zakáže užívanie pitnej vody z verejného vodovou
na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z vyššie uvedených dôvodov,
a to vyhlásením miestnym rozhlasom, oznámením na úradnej tabuli a na internetovej stránke
obce. Tak isto aj ukončí dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody.
5. V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou
vodou je zakázané používanie pitnej vody najmä na polievanie záhrad, ihrísk, verejných
priestranstiev, umývanie áut, napúšťanie bazénov, stavebné účely, upratovanie a iné, a to
v čase od 5:00 hod do 23:00 hod.
6. V čase zákazu užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou je
zakázané používanie pitnej vody najmä na polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev,
umývanie áut, napúšťanie bazénov, stavebné účely, upratovanie a iné, a to od vyhlásenia
zákazu až do jeho zrušenia.
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Článok 2
Náhradné zásobovanie pitnou vodou
1. Náhradné zásobovanie pitnou vodou zabezpečí prevádzkovateľ verejného vodovodu t. č.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nábrežie Za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra,
dodávku pitnej vody cisternami na pitnú vodu alebo inými zásobníkmi, vhodnými na prepravu
pitnej vody. Cisterny aj zásobníky na pitnú vodu musia byť označené „ PITNÁ VODA“.
2. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané spravidla denne, v stanovenom čase v rozmedzí
od 7:00 do 21:00 hod.
3. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou a odberné miesta oznámi obec miestnym
rozhlasom, na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
4. Minimálna potreba pitnej vody pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou je 10 l na osobu denne, v
mimoriadne nepriaznivých podmienkach je 5 l na osobu denne, najviac na tri po sebe
nasledujúce dni.
Článok 3
Organizácia zásobovania úžitkovou vodou
1. Súhrnné denné množstvo úžitkovej vody je limitované v závislosti na množstve zásobníkov
úžitkovej vody.
2. Zásobníky úžitkovej vody musia byť umiestnené oddelene od zásobníkov pitnej vody a musia byť
výrazne označené nápisom „ Úžitková voda, nevhodná na pitné účely!“
3. Rozvoz úžitkovej vody zabezpečí určený subjekt.
Článok 4
Sankcie
1. Porušenie tohto VZN je priestupkom podľa §40 ods. 1 písmeno j) zákona 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. Za porušenie tohto VZN môže byť uložená oprávneným kontrolným orgánom pokuta od 16 € do
331 €.
Článok 5
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Tekovské Nemce dňa:...........
2. VZN nadobúda účinnosť dňom ..........................

v Tekovských Nemciach, dňa.................................
Ing. Erika Valkovičová
starostka obce
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