Obec Veľké Ludince na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a ust. §11 ods. 4 písm. g) zákona NR
SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov v súlade s ust.
§ 36 ods. 7 písm. b) a c) zákona NR SR 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 y d á v a pre územie obce Veľké Ludince toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 6/2018
o spôsobe náhradného zásobovania vodou na území obce Veľké Ludince
článok I.
Predmet úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje spôsob náhradného
zásobovania vodou v čase jej nedostatku a v prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky
vody z verejného vodovodu na území obce Veľké Ludince.
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na zásobovanie pitnou vodou v prípade vzniku
mimoriadnej udalosti, ktoré sa riadia ustanoveniami osobitného zákona – zákona č. 42/1994
Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
článok II.
Prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody z verejného vodovodu
1. Prevádzkovateľ verejného vodovodu môže prerušiť alebo obmedziť dodávku vody
z verejného vodovodu z dôvodov vymedzených v ust. §32 ods. 1 zákona NR SR 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.
2. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody
z verejného vodovodu príslušným orgánom a organizáciám a dotknutým odberateľom
v termínoch vymedzených v ust. § 32 ods. 2 a 7 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách.

článok III.
Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
1. Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva v prípade dlhodobého prerušenia,
alebo obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov:
a. mimoriadnej udalosti, mimoriadnych klimatických podmienkach,
b. pri poruche na verejnom vodovode,
c. pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
d. pri obmedzení zásobovania vodou.
2. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, obec v spolupráci
s prevádzkovateľom verejného vodovodu zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným
zásobovaním pitnou vodou. Dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje
rozvozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami alebo výdajom balenej vody.
3. Odberné miesta a miesta pristavenia cisterny s pitnou vodou oznámi obec v mieste
obvyklým spôsobom (a to na internetovej stránke obce Veľké Ludince, miestnym rozhlasom,
a písomným oznámením na úradnej tabuli).
4. Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody
v zníženom množstve. Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie je 15 litrov na
osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac na
tri po sebe nasledujúce dni.
5. Zásobovateľ zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou – cisternou
nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na kvalitu pitnej
vody .
článok IV.
Práva a povinnosti odberateľov pitnej vody
Odberateľ pitnej vody – fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ
pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou má právo na odber pitnej vody v stanovenom
množstve,

- je povinný v čase náhradného zásobovania obyvateľov pitnou vodou, hospodárne nakladať s
pitnou vodou,
- dodržiavať pokyny starostu obce pri odoberaní pitnej vody na odbernom mieste,
- zodpovedá za kvalitu už odobratého množstva pitnej vody.
- počas prerušenia alebo obmedzenia dodávky pitnej vody z verejného vodovodu je zakázané
používať pitnú vodu na polievanie trávnikov a záhrad, ihrísk a verejných priestranstiev, na
napúšťanie bazénov, umývanie áut, upratovanie a na stavebné účely.
článok V.
Záverečné ustanovenia

1. Toto

všeobecne

záväzné

nariadenie

bolo

schválené

uznesením

Obecného

zastupiteľstva č. 23/2 zo dňa 13.12.2018 a nadobudne účinnosť 01.01.2019.

Vo Veľkých Ludinciach, dňa 14.12.2018

............................................
Bc. Zita Cseri
starostka obce

