Obec Hontianska Vrbica
VZN č.23
o dočasnom obmedzení, prípadne zákaze užívania
pitnej vody na iné účely
Obec Hontianska Vrbica podľa ustanovenia § 6 ods.1 a ustanovenia § 11 ods.4 písm.
g/zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením
§36 ods.7 písm.b/ 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
vydáva
pre katastrálne územie obce Hontianska Vrbica
Všeobecne záväzné nariadenie č.23
O dočasnom obmedzení, prípadne zákaze užívania pitnej vody na iné účely

Časť I.
Úvodné ustanovenie
§1
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len “VZN”) upravuje podmienky dočasného
obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, ak
je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej
nedostatku.
Časť II.
Prijímané opatrenia
§2
Základné pojmy
1. Užívaním pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely sa rozumie užívanie pitnej
vody odoberanej z verejného vodovodu pre inú ako ľudskú potrebu, najmä na účely
polievania záhrad, trávnikov, umývania zvierat, umývania dopravných prostriedkov,
zariadení, chodníkov, ciest, záhradných jazierok, napúšťanie bazénov a pod.
2. Čas nedostatku pitnej vody z verejného vodovodu je stav, kedy poklesne tlak vo
verejnom vodovode do takej miery, že tento tlak je objektívne odberateľmi
posudzovaný, ako slabý a množstvo dodávanej vody do domácností ako nedostatočné.
3. Dočasným obmedzením sa rozumie zákaz používania pitnej vody z verejného
vodovodu na iné účely v určenú dobu počas dňa:
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a) od 8.00 hod. Do 14.00 hod. Alebo
b) počas stanovených hodín
trvajúci určitý počet dní, resp. do odvolania.
4. Zákazom užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely sa rozumie
celodenný (24 hodinový) zákaz používať pitnú vodu na iné účely, trvajúci určitý počet
dní, resp. do odvolania.

§3
Vyhlásenie obmedzenia alebo zákazu užívania
pitnej vody na iné účely
1. V čase nedostatku vody vo verejnom vodovode a ak je to nevyhnutné na zabezpečenie
zásobovania pitnou vodou v obci, starosta obce na základe tohto VZN a podľa
podmienok v ňom stanovených vyhlási dočasné obmedzenie alebo zákaz používania
pitnej vody z verejného odovodu na iné účely. Toto vyhlásenie musí byť v obci
zverejnené obvyklým spôsobom tak, aby sa s ním každý odberateľ mal možnosť
oboznámiť.
2. Starosta obce je oprávnený podľa vývoja situácie meniť podmienky dočasného
obmedzenia alebo zákazu používania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely.
3. Ak odpadnú dôvody, pre ktoré bolo dočasné obmedzenie alebo zákaz používania pitnej
vody z verejného vodovodu na iné účely vyhlásené, strosta obce bez meškania toto
obmedzenie, alebo zákaz zruší. Zrušenie obmedzenia, alebo zákazu musí byť v obci
zverejnené obvyklým spôsobom tak, aby sa s ním každý odberateľ mal možnosť
oboznámiť.
§4
Udelenie výnimky
1. V prípade, že by obmedzenie alebo zákaz používania pitnej vody z verejného vodovodu
na iné účely predstavoval v určitom prípade u niektorého odberateľa hrozbu vážnej a
ťažko nahraditeľnej škody alebo ujmy a náhradné riešenie by nebolo možné zabezpečiť
inak, prípadne iba s neprimeranými nákladmi, môže starosta obce udeliť z uplatňovania
tohto VZN čiastočnú, resp. úplnú, dočasnú alebo trvalú výnimku.
2. Udelenie výnimky musí byť individuálne, písomné a riadne zdôvodnené.
§5
Sankcie
1. Porušenie tohto VZN je priestupkom podľa § 40 ods.1 písm.j) 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.
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2. Za porušenie tohto VZN môže Obvodný úrad životného prostredia uložiť pokutu od 16 €
do 331 €.
3. Za porušenie tohto VZN môže Obec podľa § 39 ods.3 zákona č.442/2002 Z.z. uložiť
pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie vo výške od 99
€ do 3.319 €. 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. Za opakované protiprávne konanie sa uloží pokuta až do výšky
dvojnásobku hornej hranice pokút uvedených v tomto ustanovení.
Časť III.
Záverečné ustanovenia
§6
Zmeny
1. Zmeny a doplnky tohto VZN sú možné po schválení Obecným zastupiteľstvom.

§7
Účinnosť
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Hontianska Vrbica bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom v Hontianskej Vrbici dňa: 21.02.2013 , uznesením číslo 124 a nadobúda
účinnosť dňom 01.04.2013.

…………………………….
Karol Pilinský
Starosta obce

VZN zverejnené na oznamovacej tabuli dňa: 22.02.2013
VZN zvesené z oznamovacej tabuli dňa:

