
 
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Oborín 

 
Číslo: 1/2015 

 
 OBEC OBORÍN 

v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov     

v y d á v a 

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I E, 
     o dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na iné účely a  

o spôsobe náhradného zásobovania vodou v katastrálnom území Oborín a Kucany 
 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Oborín v súlade s § 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 36 ods. 7 písm. 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 sa uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení: 
 
                  Čl. I  

Úvodné ustanovenie 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 

1. 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, 

2. spôsob náhradného zásobovania vodou. 

  Čl. II 

 Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely   
 

1. Dočasne obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej vody z verejného vodovodu na iné 
účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou môže vyhlásiť starosta obce v 
mieste obvyklým spôsobom v dôsledku poklesu výdatnosti vodného zdroja, najmä 
vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok, deštrukčnej činnosti na zariadeniach 
zásobovacieho systému a kontaminácie pitnej vody. Vo vyhlásení sa uvedie čas od 
kedy do kedy platí obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného 
vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. Vyhlásenie sa 
zverejňuje na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce po celý čas trvania 
obmedzenia alebo zákazu. Obec o tejto skutočnosti informuje obyvateľov obce 
miestnym rozhlasom denne.    

 
 



2. V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov 
pitnou vodou je zakázané počas dňa od 04:00 hod - do 12:00 hod. a od 14:00 hod - do 
23:00 hod. používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie záhrad, 
ihriska, verejných priestranstiev, umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných 
jazierok, stavebné účely a upratovanie. 

 
3. V čase zákazu užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou 

vodou je zakázané celodenne, t.j. 24 hodín používanie pitnej vody z verejného 
vodovodu na polievanie záhrad, ihriska, verejných priestranstiev, umývanie áut, 
napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, stavebné účely a upratovanie. 

 
4. Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovená ihneď po zániku dôvodov 

obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, 
ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky pitnej vody obec 
informuje obyvateľov v mieste obvyklým spôsobom. 

Čl. III 
 

Spôsob náhradného zásobovania vodou 
 

1. Náhradné zásobovanie vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo obmedzenia 
dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu mimoriadnych udalostí, poruchy na 
verejnom vodovode alebo z iného dôvodu.   

2. Náhradné zásobovanie sa vykonáva cisternami, dodávkami balenej pitnej vody, alebo 
inými vhodnými prostriedkami na prepravu vody.  

3. Náhradné zásobovanie vodou je vykonávané spravidla denne, najmenej 2 x.  
4. Čas a miesto pristavenia cisterny s vodou sa oznamuje miestnym rozhlasom, na 

úradnej tabuli a na internetovej adrese obce.  
5. Miestami distribúcie vody z cisterny v obci sú nasledovné  miesta :    

- v k. ú. Oborín – pri číslach domov: 11, 26, 42, 53, 77, 91, 98, 112, 117, 125, 
141, 160, 171, 

- v k. ú. Kucany – pri číslach domov: 22, 33, 37. 
 

6. Prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní 
vodou nedôjde k zníženiu jej kvality.  

 

Čl. V 

Spoločné a záverečné 
ustanovenia 

 
1. Porušenie povinnosti a zákazu, ustanoveného týmto VZN právnickou osobou alebo 

fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie je iným správnym deliktom, za ktorý 
môže obec podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších právnych predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638,-Eur. 

2. Porušenie povinnosti a zákazu, ustanoveného týmto VZN fyzickou osobou je 
priestupkom podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších právnych predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 33,- Eur. 
                   



3. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú: 
- starosta obce, 
- poslanci obecného zastupiteľstva obce, 
- členovia komisie na ochranu verejného poriadku obecného zastupiteľstva obce. 

 
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prijaté Obecným zastupiteľstvom vo Oboríne  
dňa 05.03.2015, uznesením č. 31/2015. 
5. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli 
     obce. 
 
Vo Oboríne,  dňa   05.03.2015  
 
 
 
         Arpád Csuri 
         starosta obce 


