
 

         

 

 
Obec Plavnica, 065 45 Plavnica 121 

Obec Plavnica v zmysle ustanovenia § 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 regulácii v 

sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 

zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva 

tento 

  

NÁVRH 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018 

o dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na iné účely , 

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových 

vôd a o náhradnom zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Plavnica  
 

 

Čl. 1 

 Úvodné ustanovenia  

 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanovenie spôsobu:   

a) dočasného obmedzenia a zákazu užívania pitnej vody na iné účely 

b) náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a náhradného zneškodňovania 

obsahu žúmp, na území obce Plavnica.  

Čl. 2 

Dočasné obmedzenie, alebo zákaz užívania pitnej vody  
 

1. Obec Plavnica v súčinnosti s prevádzkovateľom verejného vodovodu Podtatranská vodárenská 

prevádzková spoločnosť, a. s.,  môže dočasne obmedziť, alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného 

vodovodu pričom obmedzenie, prerušenie dodávky, zákaz užívania pitnej vody, ako aj ich ukončenie sa 

vyhlási oznámením na úradnej tabuli obci, na internetovej stránke obce, prostredníctvom miestneho 

rozhlasu, služby sms-info, resp. iného komunikačného prostriedku.  

2. V čase obmedzenia užívania pitnej vody je zakázané používanie pitnej vody na polievanie záhrad, ihrísk, 

klzísk, hrobových miest, verejných priestranstiev, na umývanie áut, zvierat, napúšťanie bazénov, záhradných 

jazierok, na stavebné účely a upratovanie, a to od vyhlásenia obmedzenia až do jeho zrušenia.  

  

 

 

 

 

 



Čl. 3   

Náhradné zásobovanie pitnou vodou  

 

1. Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody z 

verejného vodovodu z dôvodov:  

a) mimoriadnej udalosti,  

b) pri poruche na verejnom vodovode,  

c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,  

d) pri obmedzení zásobovania vodou.  

 

2. Náhradné zásobovanie do miest distribúcie pitnej vody v rámci núdzového zásobovania pitnou vodou sa 

vykonáva: 

 a) cisternami,  

b) dodávkami balenej pitnej vody,  

c) inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody.  

 

3. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané spravidla denne. 

4. Odberné miesta sú spravidla tieto:  

a) parkovisko pred predajňou potravín COOP,  

b) Funduš,  

c) potraviny v časti obce Píla 

 

5. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na odberných miestach a potvrdenie odberných miest oznámi 

obec na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce, prostredníctvom miestneho rozhlasu, služby sms-

info, resp. iného komunikačného prostriedku.  

 

Čl. 4 

Práva a povinnosti odberateľov pitnej vody 

 

1. Odberateľ pitnej vody – fyzická osoba, právnická osoba, podnikateľ:  

a) je povinný v čase dočasného obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné 

účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, hospodárne nakladať s pitnou vodou;  

b) je povinný dodržiavať pokyny starostu obce, prípadne ním poverenej osoby pri odoberaní pitnej vody na 

odbernom mieste.  

 

Čl. 5 

Náhradné odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp 

 

1. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, ktorým je obec Plavnica, je povinný zabezpečiť plynulé odvádzanie 

odpadových vôd od producentov napojených na verejnú kanalizáciu v zmysle uzatvorených zmlúv a 

prijatých rozhodnutí. 

 2. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zabezpečuje prevádzkovanie verejnej kanalizácie a čističky 

odpadových vôd, v zmysle rozhodnutia vodohospodárskeho orgánu, schváleného prevádzkového poriadku a 

platných právnych predpisov a noriem.  

3. V prípade prerušenia, alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd z verejnej kanalizácie z dôvodu 

mimoriadnej udalosti obec zabezpečí ich zneškodňovanie do čistiarne odpadových vôd. Náhradné 

odvádzanie odpadových vôd sa zabezpečuje vývozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami na 

to určenými.  



4. O prerušení alebo obmedzení odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou z dôvodov 

konkretizovaných znením § 36 ods. 7 písm. 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 regulácii v sieťových odvetviach, v znení 

neskorších predpisov a o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd obec informuje obyvateľov: - 

miestnym rozhlasom, - písomným oznámením na úradnej tabuli obce, - na internetovej stránke obce.  

5. O obnovení odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou obec informuje obyvateľov miestnym 

rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.  

 

Čl. 6 

Práva a povinnosti producentov odpadovej vody 

 

Producent odpadovej vody  

a) má právo v čase náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp na náhradné 

odvádzanie odpadových vôd a ich zneškodňovanie,  

b) je povinný oznámiť obecnému úradu obce potrebu náhradného odvedenia alebo zneškodnenia,  

c) je povinný uchovávať originály dokladov o spôsobe zneškodňovania odpadových vôd zo žumpy po dobu 

najviac dvoch rokov a na požiadanie ich predložiť kontrolným orgánom štátnej vodnej správy alebo 

povereným zamestnancom obce.  

 

Čl. 7 

 Spoločné ustanovenia  

 

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

krízového štábu, ktorým je starosta obce.  

2. Informácie pre obyvateľov sa vykonávajú prostredníctvom úradnej tabule, internetovej stránky obce, 

miestneho rozhlasu, prostredníctvom služby sms-info, resp. iného komunikačného prostriedku.  

  

Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Plavnica.  

2. Na tomto návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Plavnica sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo 

v Plavnici dňa................ 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa.......................   

           

 

Rastislav  G r i c h 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 
 

Návrh VZN bol podľa § 6, ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.z. zverejnený na úradnej tabuli obce  od: 29.05.2018 do 13.06.2018.   

Toto VZN bolo podľa § 6, ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.z. vyvesené na úradnej tabuli obce  od: .................................................. 


