OBEC VIŠTUK
Obec Vištuk na základe ustanovení § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. g) a §11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia §36 ods. 7 písm. 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 Obce Vištuk (ďalej len „VZN“)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vištuk č. 2/2021
o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou
§1
Úvodné ustanovenia
1) Predmetom tohto VZN je úprava spôsobu náhradného zásobovania pitnou vodou
obyvateľov obce na území obce Vištuk.
2) Toto VZN 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) spôsob náhradného zásobovania vodou.
§2
Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody
1) Obec Vištuk na základe informácií poskytnutých prevádzkovateľom verejného vodovodu
alebo na základe iných relevantných informácií, vyhlási dočasné obmedzenie alebo zákaz
užívať pitnú vodu z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie pitnou vodou.
2) Vyhlásenie sa vykonáva prostredníctvom obecného rozhlasu, písomným oznámením na
úradnej tabuli v obci a na webovej stránke obce (www.vistuk.sk). Obec môže okrem
spôsobov uvedených v predchádzajúcej vete zvoliť aj iné vhodné prostriedky na vyhlásenie
dočasného obmedzenia alebo zákazu používania pitnej vody (napr. formou zaslania SMS
správy, vyhlásenie zaslané prostredníctvom e-mailu, vyhlásenie cez sociálne siete (FB)
a pod.).
3) Vo vyhlásení sa uvedie čas, odkedy platí obmedzenie alebo zákaz používania pitnej vody z
verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie pitnou vodou. Súčasťou vyhlásenia
môžu byť i ďalšie vhodné informácie pre obyvateľov obce súvisiace s obmedzením alebo
zákazom.
4) Vyhlásenie obmedzenia alebo zákazu používania pitnej vody z verejného vodovodu
koordinuje a riadi starosta obce.
5) V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou
vodou obec určí, počas ktorých hodín dňa sa zakazuje užívať pitnú vodu z verejného
vodovodu na iné účely, t.j. napr. na polievanie záhrad, ihrísk/športovísk, verejných
priestranstiev, polievanie hrobových miest, umývanie automobilov, strojov a zariadení,
napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, upratovacie práce, umývanie zvierat, kúpanie
a tiež technické účely.
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6) V čase zákazu užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou
vodou sa zakazuje užívať pitnú vodu z verejného vodovodu na iné účely, t.j. napr. na
polievanie záhrad, ihrísk/športovísk, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest,
umývanie automobilov, strojov a zariadení, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok,
upratovacie práce, umývanie zvierat, kúpanie a tiež technické účely.
7) Dodávka pitnej vody bude obnovená bez zbytočného odkladu po odpadnutí dôvodov jej
obmedzenia alebo zákazu jej užívania. O obnovení dodávky pitnej vody obec informuje
obyvateľov obce spôsobmi uvedenými v ust. §2 ods. 2 tohto VZN.
§3
Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
1) Toto VZN sa nevzťahuje na zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie odpadových vôd v čase
vzniku mimoriadnej udalosti, ktoré sa riadia ustanoveniami osobitného právneho predpisu,
a to zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
2) Náhradné zásobovanie pitnou vodou zabezpečuje prevádzkovateľ verejného vodovodu v
spolupráci s Obcou Vištuk. Náhradné zásobovanie do miest distribúcie pitnej vody v rámci
núdzového zásobovania pitnou vodou sa vykonáva cisternami, dodávkami balenej pitnej
vody a inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody.
3) Miesta distribúcie pitnej vody na území obce Vištuk:
a) Verejné priestranstvo pred Pohostinstvom Štefan Mizera,
b) Verené priestranstvo pred Potravinami U Spevákov,
c) Verejné priestranstvo pred budovou COOP SEET a. s. (Pohostinstvo Pri orechu)
d) Verejné priestranstvo pred BD (bytovky) pri vodnej nádrži/rybníku,
e) Iné vhodné miesta distribúcie podľa potrieb a rozhodnutia obce.
4) Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané spravidla denne (až do odvolania).
5) Čas distribúcie pitnej vody na miesta distribúcie, určené a zadefinované v ods. 3 vyššie,
oznámi Obec Vištuk písomným oznámením na úradnej tabuli, na webovej stránke Obce
Vištuk (www.vistuk.sk) a prostredníctvom hlásenia v obecnom rozhlase.
6) Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie pitnou vodou je 10 litrov na osobu
denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne najviac počas
troch po sebe nasledujúcich dňoch (odvolávka na ust. § 4 ods. 1 vyhlášky Ministerstva
životného prostredia č. 220/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní
pitnou vodou na obdobie krízovej situácie).
7) 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.
§4
Kontrolná činnosť a sankcie
1) Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú :
• poverení zamestnanci obecného úradu na základe písomného poverenia starostu.
2) Porušenie tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa ust. § 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 sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, za
ktorý príslušný orgán uloží pokutu od 16 eur do 829 eur.
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3) Porušenie tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom je
správnym deliktom podľa ust. § 27b ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, za ktorý obec uloží pokutu do výšky do 6 638 eur.
§5
Záverečné ustanovenia
1) Návrh tohto VZN Obce Vištuk č. 2/2021 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou
bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke Obce Vištuk (www.vistuk.sk) v lehote
uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
2) Toto VZN č. 2/2021 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Vištuku dňa 10.08.2021
uznesením č. 03 /08 /2021 a nadobúda platnosť a účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli Obce Vištuk.
3) Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN prístupné na Obecnom úrade
vo Vištuku a zverejnené na webovej stránke obce Vištuk: www.vistuk.sk .

Ing. Mária Vráblová
starostka obce Vištuk

Dátum vyvesenia návrhu VZN: 09.07.2021
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