
Všeobecne záväzné nariadenie  

č.  4/2016  

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd  

podľa miestnych podmienok na území obce Uličské Krivé 

  

Obec Uličské Krivé na základe § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a podľa § 36 ods. 7 písm. c) zák. 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 (ďalej ako „zákon 

o verejných vodovodoch a kanalizáciách“) pre územie obce Uličské Krivé 

  

vydáva 

  

Všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych 

podmienok  na území obce Uličské Krivé. 

  

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

1.1 Toto všeobecne záväzné nariadenie  upravuje na území obce Uličské Krivé: 

a) spôsob náhradného zásobovania vodou 

b) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp podľa 

miestnych podmienok. 

  

Článok 2 

Náhradné zásobovanie pitnou vodou 

2.1 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. 

  

2.2 Náhradné zásobovanie do miest distribúcie pitnej vody v rámci núdzového zásobovania 

pitnou vodou sa vykonáva: 

• cisternami 

• dodávkami balenej pitnej vody 

• inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody. 

2.3 Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané spravidla denne. 

2.4 Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na odberných miestach oznámi obec miestnym 

rozhlasom, vyvesením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. 

2.5 Minimálna potreba pitnej vody pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou je 10 litrov 

na osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac 

počas troch po sebe nasledujúcich dňoch. 

2.6 Prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní 

pitnou vodou nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky 

na kvalitu pitnej vody. 

  

Článok 3 

Náhradné odvádzanie odpadových vôd 

3.2 V prípade mimoriadnej udalosti, náhradné odvádzanie odpadových vôd sa zabezpečí ich 

zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd. 

  

  

Článok 5 

Práva a povinnosti odberateľov pitnej vody 

  

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



a) Pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou má právo na odber pitnej vody v stanovenom 

množstve. 

b) Je povinný v čase dočasného obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody na iné účely 

ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, hospodárne nakladať s pitnou vodou. 

c) Dodržiavať pokyny starostu obce, prípadne ním poverenej osoby pri odoberaní pitnej vody 

na odbernom mieste. 

  

Článok 6 

Kontrolná činnosť 

6.1 Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú: 

a) starosta obce 

b) hlavný kontrolór obce 

c) poslanci obecného zastupiteľstva. 

  

Článok 7 

Sankcie 

7.1 Porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia je priestupkom podľa § 40 ods. 1 písm. 

j) zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách, za ktorý okresný úrad v priestupkovom 

konaní uloží pokutu od 16,-- eur do 331,-- eur. 

  

7.2 Obec uloží pokutu od 99,-- eur do 3 319,-- eur  právnickej osobe a fyzickej osobe 

oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila obmedzenia a zákazy v zmysle Článku 2 tohto 

nariadenia alebo pokutu do 6 638,-- eur za porušenie povinností v zmysle Článku 5 tohto 

nariadenia. 

  

Článok 8 

Spoločné ustanovenia 

8.1 Na území obce Uličské Krivé vyhlasuje, organizuje a riadi úlohy spojené s krízovou 

situáciou predseda krízového štábu, ktorým je starosta obce. 

 



 


