
Návrh VZN o obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie občanov pitnou vodou 

 

[1] 

 

Návrh 

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec 

 č. ...../2015 

o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je 

zásobovanie občanov pitnou vodou v čase jej nedostatku,  o spôsobe náhradného 

zásobovania vodou, o náhradnom odvádzaní odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu 

žúmp. 

 

Mesto Rajec podľa § 6, ods. 1 a § 11, ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 36 ods. 7 pís. 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 vydáva toto Všeobecne 

záväzné nariadenie Mesta Rajec (ďalej len „ nariadenie“). 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto nariadenie upravuje: 

a) Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely v čase jej 

nedostatku 

b) Spôsob náhradného zásobovania vodou 

c) Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp 

d) Práva a povinnosti odberateľa pitnej vody, 

e) Práva a povinnosti producentov odpadových vôd 

2. Prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na území mesta je 

spoločnosť: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina. 

 

Článok 2 

Dočasné obmedzenie, prerušenie alebo zákaz užívania pitnej vody 

 

1. V súčinnosti s prevádzkovateľom verejného vodovodu na území mesta  sa môže dočasne 

obmedziť alebo prerušiť dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodov 

uvedených  §  32  zákona č. 442/2002 Z.z., túto skutočnosť je prevádzkovateľ povinný 

mestu oznámiť, vrátane obnovenia dodávky pitnej vody v normálnom režime z verejného 

vodovodu. 

2. Primátor mesta môže dočasne obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej vody na iné účely, 

ako je zásobovanie občanov pitnou vodu v čase  jej nedostatku a to najmä pri poklese 

výdatnosti vodného zdroja 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 občanov pitnou vodou sa vyhlasuje oznámením v   miestnom rozhlase,  

písomným oznámením na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. 

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

užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie občanov pitnou vodou. 

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

ako je zásobovania občanov pitnou vodu je zakázané pitnú vodu z verejného vodovodu 

používať na: 



Návrh VZN o obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie občanov pitnou vodou 

 

[2] 

 

- polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev, hrobových miest, umývanie aut, 

napúšťanie bazénov, 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 mesto 

občanov oznámením v miestnom rozhlase, písomným oznámením na úradnej tabuli 

a webovej stránke mesta. 

 

Článok 3 

Spôsob náhradného zásobovania vodou 

 

1. Ak nie je možné zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, mesto zabezpečí 

náhradnú  dodávku pitnej vody spôsobom: cisternami, dodávkami balenej pitnej vody, 

inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody. 

2. Odbernými  miestami  na území mesta sú najmä: areál základnej školy, priestor pred 

mestským úradom, areál MŠ Obrancov mieru, areál MŠ Mudrochova.  

3. Odberné miesta budú podľa potreby v čase obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody 

na iné účely ako je zásobovanie občanov pitnou vodou spresnené v oznámení. 

V oznámení sa taktiež uvedie čas náhradnej dodávky pitnej vody (pristavenia cisterny, 

rozvoz balenej vody a pod.) a minimálne množstvo dodávky pitnej vody na osobu. 

4. Oznámenie sa vyhlasuje v miestnom rozhlase,  písomným oznámením na úradnej tabuli 

a webovej stránke mesta.  

 

 

Článok 4 

Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp 

 

1. V prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd do verejnej 

kanalizácie, prevádzkovateľ verejnej kanalizácie po dohode s mestom zabezpečuje ich 

zneškodnenie odvozom do čistiarne odpadových vôd.  

2. Vlastník alebo prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať  žumpu tak, 

aby nedochádzalo  k úniku odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo 

poškodzovaniu zdravia občanov a životného prostredia. 

3. Vlastník alebo prevádzkovateľ žumpy je povinný obsah žumpy  vyprázdňovať 

v intervaloch primeraných kapacite žumpy, na vlastné náklady, prostredníctvom 

oprávnených právnických alebo fyzických osôb v súlade s platnými predpismi. 

4.  Vlastník alebo prevádzkovateľ žumpy je povinný na požiadanie predložiť kontrolnému 

orgánu mesta doklad o spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy. 

5. Ak nemožno zabezpečiť zneškodnenie obsahu žumpy z dôvodu mimoriadnej udalosti,  

vlastník alebo prevádzkovateľ žumpy po dohode s mestom zabezpečí náhradné 

zneškodnenie obsahu žumpy vývozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami. 

 

Článok 5 

Práva a povinnosti odberateľov pitnej vody 

  

1. Odberateľ pitnej vody má právo   pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou  na odber pitnej 

vody v stanovenom množstve. 

2. Je povinný v čase  obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu 

na iné účely ako je zásobovanie občanov pitnou vodou, hospodárne nakladať s pitnou 

vodou. 
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3. Je povinný dodržiavať pokyny mesta pri vyhlásení obmedzenia alebo zákazu užívania 

pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie občanov pitnou vodou . 

 

 

 

Článok 6 

Práva a povinnosti producentov odpadových vôd 

 

1. Producent odpadovej vody má právo v čase náhradného zneškodňovania obsahu žúmp na 

náhradné zneškodňovanie obsahu žúmp 

2. Je povinný oznámiť mestu potrebu náhradného zneškodňovania obsahu žúmp. 

 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto nariadenie č. ......./2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na 

iné účely ako je zásobovanie občanov pitnou vodou v čase jej nedostatku,  o spôsobe 

náhradného zásobovania vodou, o náhradnom odvádzaní odpadových vôd a o 

zneškodňovaní obsahu žúmp schválilo MZ v Rajci dňa ..... pod číslom uznesenia 

............./2015. 

2. Nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom  od zverejnenia na úradnej tabuli mesta. 

   

 

 

V Rajci, 25.04.2015 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Rybárik, v.r. 

    primátor mesta 

 

 

Vyvesené: 29.04.2015 

Zvesené: 


