
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 
o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely, ak je to 

nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci Dolná Poruba v čase jej 

nedostatku 

 

Obec Dolná Poruba podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona 

369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 36 ods. 7 písm. b) 

a c) 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 v znení neskorších 

predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“). 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

Toto nariadenie upravuje: 

a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na 

zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku, 

b) ukladanie pokút 

 

Článok 2 

Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné 

na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci Dolná Poruba v čase jej nedostatku. 

1. Obec Dolná Poruba je zásobovaná pitnou vodou z verejného vodovodu, ktorého 

prevádzkovateľom sú Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Trenčín. 

2. Dočasne obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely 

ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou môže vyhlásiť starosta obce, a to hlavne 

v dôsledku poklesu výdatnosti vodného zdroja, najmä vplyvom nepriaznivých klimatických 

podmienok a po vyhlásení mimoriadnej situácie. 

3. Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, 

ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou sa vyhlasuje obvyklým spôsobom v miestnom 

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

4. Oznámenie obsahuje údaje o časovom rozpätí od kedy platí obmedzenie alebo zákaz užívania 

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

5. V čase obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, 

ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, je zakázané pitnú vodu z verejného vodovodu 

používať na: 

- polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintorínoch 

umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, pre stavebné účely, upratovanie 

a pod. 

6. Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovená bez meškania, po uplynutí dôvodov 

obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, ako je 

zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky pitnej vody informuje obec 

obyvateľov miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na webovej 

stránke obce. 

 

Článok 3 

Sankcie 

1. Obec uloží pokutu od 99 eur do 3 319 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej 

na podnikanie, ktorá porušila všeobecné záväzné nariadenie vydané podľa § 36 ods. 7 písm. b). 

2. Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť a rozsah porušenia povinnosti, na 

okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu, a na čas trvania protiprávneho stavu. 



3. Konanie o uložení pokuty možno začať najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa okresný 

úrad alebo obec dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov, keď k 

porušeniu došlo. 

4. Za opakované protiprávne konanie sa uloží pokuta až do výšky dvojnásobku hornej hranice 

pokút uvedených v tomto ustanovení. 

5. Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak okresný úrad 

alebo obec neurčí v rozhodnutí dlhšiu lehotu splatnosti. 

6. Výnos z pokút uložených obcou je príjmom rozpočtu obce. 

 

 

Článok 4 

Zrušovacie ustanovenia 

Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolná Poruba o dočasnom 

obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie 

zásobovania pitnou vodou v obci Dolná Poruba v čase jej nedostatku sa zrušuje Všeobecne 

záväzné nariadenie obce Dolná Poruba č. 4/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania 

pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Dolná Poruba zo dňa 

22.09.2015. 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej 

vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci 

Dolná Poruba v čase jej nedostatku schválilo Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube dňa 

26.06.2018 uznesením č. 238/2018. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom po jeho schválení 

a zverejnení na úradnej tabuli obce. 

 

V Dolnej Porube dňa 20.5.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Miroslav Kopčan 

    starosta obce 

 

 

Návrh VZN vyvesený: 21.05.2018 - pripomienky neboli. 

Schválené VZN vyvesené: 26.06.2018 – pripomienky neboli. 

Zvesené: 11.07.2018 – pripomienky neboli. 

 
 


