
Obec Rudník, Rudník 205, 044 23 pošta Jasov 

N á v r h 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 

o dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na iné účely 

 

 Návrh VZN: 

 - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa :      ............................. 

 - zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa:    ............................. 

 - zverejnený na webovom sídle obce dňa :     .............................  

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane):   ............................. 

Doručené pripomienky (počet) :      ............................. 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   ............................  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:  ............................  

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v .......................dňa ................ pod č. : .............  

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa : .........................................................................  

VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa : .............................................................................  

VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce: od .................... do ..........................  

VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa : .....................................................................  

VZN nadobúda účinnosť dňom ... ... .....  

 

       úradná pečiatka s erbom obce za obec :  

 

Pozn.: Nariadenie o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody podľa ust. § 36 ods. 7 písm. b/ zákona 

č. 442/2002 Z. z. má charakter fakultatívny resp. jeho prijatie je potrebné len, ak v obci nastáva 

pravidelne v istých obdobiach stav nedostatku pitnej vody. VZN o dočasnom obmedzení užívania pitnej 

vody možno prijať tiež ad hoc, ak nastane v dôsledku mimoriadnej situácie v obci nedostatok pitnej 

vody. 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  na základe ust. § 36 ods. 7 písm. b) zákona č. 442/2002 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 právnych predpisov v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g) a 

§ 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

právnych predpisov   v y d á v a    t o t o  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2018 

o dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na iné účely 

PRVÁ ČASŤ 

Úvodné ustanovenia 

§ 1 

Vymedzenie pojmov 

(1) Účelom tohto nariadenia je upraviť obmedzenie a zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu 

na iné účely, v čase jej nedostatku.  

(2) Pitnou vodou pre účely tohto nariadenia je voda využiteľná na zásobovanie obyvateľstva v 

pôvodnom stave alebo po jej úprave, je určená na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné domáce 

účely a je dodávaná z vodárenského zdroja verejným vodovodom.  

DRUHÁ ČASŤ 

Obmedzenie a zákaz používanie pitnej vody z verejného vodovodu 

§ 2 

 (1) Z dôvodu prechodného nedostatku pitnej vody vo vodnom zdroji,   z ktorého je dodávaná pitná 

voda pre obec Rudník  v období  od .................      do ................   sa  

a) obmedzuje používanie pitnej vody z verejného vodovodu nasledovne  - ... - ...  

b) zakazuje používanie pitnej vody z verejného vodovodu nasledovne: 

 - polievanie záhrad a iných zelených plôch v obci vodami z verejného vodovodu, 

 - polievanie cestných komunikácií vodami z verejného vodovodu, 

 - napúšťanie a dopĺňanie bazénov a nádrží vodami z verejného vodovodu v denných hodinách, 

TRETIA ČASŤ 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

§ 3 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Rudník dňa .................... 

(2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce 

Rudník .  

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom .................................. . 

 V Rudníku dňa ..........................                    Vladimír Kišdučák,  starosta obce Rudník 



  

 


