
Obec Viničky 
ul. Tokajská 191/5,  076 31  Viničky 

     Obec Viničky v zmysle § 4 ods. (3) písm. c), § 6 a §11 ods. (4) písm. d), zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov  vydáva: 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Viničky 
č. 2 /2013  o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody 

v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou. 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) 
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 26.06.2013 
Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 26.06.2013 
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 27.06.2013 
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 11.07.2013 
Pripomienky zasielať:  
- Písomne na adresu: Obec Viničky, ul. Tokajská 191/5, 076 31  Viničky 
- Elektronicky na adresu: obecvinicky@kid.sk; obec.vinicky@mail.t-com.sk 
- Faxom na číslo: 056 / 637 32 81 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 12.07.2013 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní OZ obce Viničky dňa 16.07.2013 
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa 17.07.2013 
VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.08.2013 

Dňom vyvesenia začína plynúť pätnásťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a 
právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, alebo 
elektronicky, alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade u predkladateľa návrhu, cestou 
podateľne obecného úradu.  
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Všeobecne záväzné nariadenie 

Obce Viničky 
č.  2 /2013 

o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej 
nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou. 

 
 
    Obecné zastupiteľstvo obce Viničky vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia             
§ 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a ustanovení § 36 písm. b) a c) zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií 
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:  
 

všeobecne záväznom nariadení 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje:  
a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na  
    zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci Viničky, v čase jej nedostatku,  
b) spôsob náhradného zásobovania vodou.  
 

§ 2 
Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody 

1. Dočasne obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako 
je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou môže vyhlásiť starosta obce Viničky a to miestnym 
rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce v 
dôsledku poklesu výdatnosti vodného zdroja, najmä vplyvom nepriaznivých klimatických 
podmienok. Vo vyhlásení sa uvedie čas, od kedy platí obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej 
vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.  
 
2. V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie  
Obyvateľov pitnou vodou je zakázané počas dňa v čase od 05:00 hod. do 09:00 hod. a od 16:00 
hod. do 23:00 hod. používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie záhrad, verejných 
priestranstiev, hrobových miest na cintoríne, umývanie motorových vozidiel, napúšťanie bazénov 
a záhradných jazierok a na stavebné účely.  
 
3. V čase zákazu užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov vodovodu na 
polievanie záhrad, verejných priestranstiev, hrobových miest na cintoríne, umývanie motorových 
vozidiel, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok a na stavebné účely.  
 
4. Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovená bez meškania po odpadnutí 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 miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej 
stránke obce.  
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§ 3 
Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou 

 
1. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, obec zabezpečí dodávku 
pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou. Dodávka pitnej vody náhradným 
zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom cisternami určenými výhradne na pitnú vodu.  
 
2. Odberné miesta a miesta pristavenia cisterien s pitnou vodou:  
- na verejnom priestranstve pri autobusovej zastávke  
- pri miestnom cintoríne   
- pred Obecným úradom obce Viničky súp.č.191 
- pri križovatke ul. Krížnej a ul. Novej  
- na ul. Viničnej pri RD súp.č. 126 
- na ul. Spodnej pri RD súp.č. 54 
- na ul. Vojtecha Gondu pri kostole reformovanej cirkvi  
 
3. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na miestach uvedených v ods. 2 oznámi obec miestnym 
rozhlasom, písomným oznámením vyveseným na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke 
obce.  
4. Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody                     
v zníženom množstve.  
 
 

§ 4 
Práva a povinnosti odberateľov pitnej vody 

 
Odberateľ pitnej vody – fyzická osoba, právnická osoba a fyzická 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 z verejného 
vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, hospodárne nakladať s 
pitnou vodou  
c) dodržiavať pokyny starostu obce a pokyny krízového štábu obce pri odoberaní pitnej vody na 
odbernom mieste.  
 
 

§ 5 
Sankcie 

 
1. Porušenie povinností a zákazu, ustanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením fyzickou 
osobou je priestupkom podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do výšky 33,- EUR.  
 
2. Porušenie povinností a zákazu, ustanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením 
právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom 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 
predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638,- EUR. 
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§6 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Viničky č. 2/2013 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze 
užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou schválilo 
obecné zastupiteľstvo obce Viničky na svojom zasadnutí dňa 16.07.2013, uznesením č.7/5/2013. 
 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.08.2013. 
 
 
  
Vo Viničkách, dňa: 17.07.2013 
 
 
 
 

........................................................  
Michal T a k á č   
   starosta obce  

 
 
 
 
 
 
 
 


