
                
 
  
 

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 
č.1/2016 

 
  o do časnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v  čase jej nedostatku a o  
spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného o dvádzania odpadových vôd   
                           a o zneškod ňovaní obsahu žúmp  v obci Jasenové 
 
Obec Jasenové  podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona 
369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 36 ods. 7  
písm. b) a c) zákona 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 (ďalej len ,,nariadenie“). 
 
          

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

 
Toto nariadenie upravuje: 
    a)  dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku,      
    b)  spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a  
         o  zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok, 
     
  

 
Článok 2 

Dočasne obmedzenie, prerušenie alebo zákaz užívania pi tnej vody 
 
1.  Obec Jasenové  je zásobovaná pitnou vodou z verejného vodovodu, ktorého 
      prevádzkovateľom sú Severoslovenské vodárne a kanalizácie , a.s. Žilina. 
3.  Starosta obce môže svojim rozhodnutím dočasne obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej      
     vody na iné účely, ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou v čase jej nedostatku, a to  
     najmä pri poklese výdatnosti vodného zdroja vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok  
     a po vyhlásení mimoriadnej situácie.  
4.  Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovou na iné účely,  
     ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou sa vyhlasuje rozhodnutím v miestnom rozhlase,  
     písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce.  
5.  Rozhodnutie obsahuje údaje o časovom rozpätí od kedy platí obmedzenie alebo zákaz  
     užívania pitnej vody na iné účely, ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.  
6.  V čase obmedzenie alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely,  
     ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, je zakázané pitnú vodu z verejného vodovodu  
     používať na: 

- polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na 
cintorínoch, umývanie aut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, pre stavebné 
účely, upratovanie a pod.  



7.  Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovená bez meškania, po uplynutí dôvodov  
     obmedzenia  alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, ako je  
     zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky pitnej vody informuje obec  
     obyvateľov miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na webovej  
     stránke obce.  
    
 
 

Článok 3 
Spôsob náhradného zásobovania vodou 

 
1.  Ak nie je možné zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, starosta obce  
     zabezpečí náhradnú dodávku pitnej vody: cisternami, dodávkami balenej pitnej vody , inými  
     prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody.  
2.  Odbernými miestami území obce sú:  
     - priestor pred Obecným úradom       
3.  Odberné miesto bude podľa potreby v čase obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody  
     na iné účely, ako je zásobovanie obyvateľov  pitnou vodou, spresnené v rozhodnutí.   
     V rozhodnutí sa taktiež uvedie čas náhradnej dodávky pitnej vody (pristavenie cisterny,   
     rozvoz balenej pitnej vody a pod. ) a minimálne množstvo dodávky pitnej vody na osobu.  
4.  Rozhodnutie sa vyhlasuje v miestnom rozhlase, písomným oznámením na úradnej tabuli  
     obce a na webovej stránke obce.  
5.  Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody  
     v  zníženom množstve.  
6.  V čase obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely,  
     ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodu je potrebné s pitnou vodou hospodárne nakladať  
     a dodržiavať pokyny obce pri vyhlásení obmedzenia alebo zákaze užívania pitnej vody    
     na iné účely, ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.  

 
 

Článok 4 
Zneškod ňovanie obsahu žúmp 

 
     Ak nemožno zabezpečiť zneškodňovanie obsahu žúmp z dôvodu mimoriadnej udalosti,  
starosta obce zabezpečí náhradné zneškodňovanie obsahu žúmp. Náhradné zneškodňovanie 
obsahu žúmp sa zabezpečuje cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami.  

 
 

Článok 5 
Zrušovacie ustanovenia 

    
  Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce Jasenové  č. 1/2016 
o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase  jej nedostatku a o  spôsobe 
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd  a o zneškodňovaní 
obsahu žúmp  na území obce Jasenové sa zrušuje Všeobecne záväzne nariadenie Obce 
Jasenové č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce 
Jasenové zo dňa 28.5.2015. 
 
 
 



 
Článok 6 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania 
pitnej vody v čase je nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Jasenové,  schválilo 
Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom  dňa 12. 4. 2016 uznesením č. 4/2016.  
 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 30. 4. 2016. 
                
 
 
 
V Jasenovom  dňa 12. 4. 2016 
 
 
  
 
                                                                                           Valéria Gažúrová                                                                                                
                                                                                             starostka obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


