
Obec Plavecký Mikuláš (ďalej len „obec“) v zmysle ust. § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 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 v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných vodovodoch“)  vydáva toto  
 

všeobecne záväzné nariadenie 
č. 2/2019 

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

vôd 
 

Čl. I. 
Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody 

v čase jej nedostatku 
 

1) Na základe vzniknutej situácie na území obce, vyvolávajúcej potrebu dočasného 
obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na 
zabezpečenie zásobovania pitnou vodou, obec vydá vyhlásenie, v ktorom bude 
uvedený rozsah a časový harmonogram pre dočasné obmedzenie alebo zákaz 
užívania pitnej vody na iné účely, ako je zásobovanie pitnou vodou. Vyhlásenie vydá 
spôsobom v obci obvyklým, a to: obecným rozhlasom, písomným oznámením na 
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. 

2) Keď pominú dôvody dočasného obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody na 
iné účely v čase jej nedostatku, obec vydá odvolanie dočasného obmedzenia alebo 
zákazu užívania pitnej vody. Odvolanie vydá spôsobom v obci obvyklým, a to: 
obecným rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej 
stránke obce.  

 
Čl. II. 

Náhradné zásobovanie vodou 
a náhradné odvádzanie odpadových vôd 

 
1) V prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody alebo odvádzania 

odpadových vôd verejnou kanalizáciou obec dohodne s prevádzkovateľom verejného 
vodovodu a verejnej kanalizácie podmienky a v spolupráci s ním zabezpečí náhradné 
zásobovanie vodou a náhradné odvádzanie odpadových vôd. 

2) Na základe toho: 
a) v prípade náhradného zásobovania vodou obec vydá vyhlásenie, v ktorom bude 

uvedená príčina prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody, doba trvania (alebo 
predpokladaná doba trvania) tejto situácie, spôsob výdaja, výdajné miesta, 
časový harmonogram vydávania vody a množstvo vody na obyvateľa, 

b) v prípade náhradného odvádzania odpadových vôd obec vydá vyhlásenie, v 
ktorom bude uvedená príčina náhradného odvádzania odpadových vôd, doba 
trvania (alebo predpokladaná doba trvania) tejto situácie, spôsob odvádzania 
odpadových vôd a časový harmonogram.  

Vyhlásenia vydá spôsobom v obci obvyklým, a to obecným rozhlasom, písomným 
oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. 

3) Keď pominú dôvody prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody alebo odvádzania 



odpadových vôd verejnou kanalizáciou, obec vydá odvolanie náhradného 
zásobovania vodou alebo náhradného odvádzania odpadových vôd. Odvolanie vydá 
spôsobom v obci obvyklým, a to obecným rozhlasom, písomným oznámením na 
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. 

Čl. III. 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v obci 

Plavecký Mikuláš dňa 12.08.2019.  
2) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie 

občanov na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce dňa 17.06.2019. 
3) Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na 

internetovej stránke obce dňa 15.08.2019 
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ................... . 

 
 
 

   _____________________  
         Ing. Peter Válek 

         starosta 
         Obec Plavecký Mikuláš 


