Obecné zastupiteľstvo obce Bádice na základe ust. § 36 ods. 7 písm. c) 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 vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Obce Bádice č. 4/2019
o spôsobe náhradného zásobovania vodou na území Obce Bádice
Úvodné ustanovenie
§1
1. Účelom tohto nariadenia je upraviť spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou pre
prípad havárie respektíve obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu.
Náhradné zásobovanie pitnou vodou
§2
Obmedzenie alebo prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu.
1. Obyvateľstvo obce je zásobované vodou z verejného vodovodu, ktorého prevádzkovateľom
je ZsVS a.s., Nitra
2. V prípade prerušenia dodávky pitnej vody do domácností z dôvodu poruchy na verejnom
vodovode, ohrozenia života a zdravia ľudí alebo majetku, vykonávania plánovaných opráv,
údržbárskych a revíznych prác, obmedzeného zásobovania vodou, alebo poruchy na
vodovodnej prípojke je prevádzkovateľ verejného vodovodu povinný oznámiť obci prerušenie
alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v termíne stanovenom § 32 zákona č. 442/2002 Z.z.
o verejných vodovodoch .
3. Prevádzkovateľ verejného vodovodu zabezpečí náhradnú dodávku pitnej vody
prostredníctvom jej dovozu cisternami v rozsahu núdzového zásobovania pitnou vodou na
určené odberné miesta.
4. Odberné miesta a miesta pristavenia cisterien s pitnou vodou obec Bádice oznámi v mieste
obvyklým spôsobom – miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli a na
webovom sídle obce Bádice.
5. Zásobovateľ zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou – cisternou,
nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na kvalitu pitnej
vody.
Núdzové zásobovanie pitnou vodou počas krízovej situácie.
1. Núdzové zásobovanie vodou vyhlasuje obec v prípade nemožného alebo mimoriadne
sťaženého núdzového zásobovania pitnou vodou.
2. Dodávka vody v tomto režime je na úrovni minimálnej potreby pitnej vody. Minimálna
potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie je 15 litrov/osoba/deň, v mimoriadne
nepriaznivých podmienkach 5 litrov/osoba/deň.

3. Núdzové zásobovanie potnou vodou v obci a výdaj pitnej vody obyvateľstvu
zabezpečuje obec.
4. Pre prípad núdzového zásobovania pitnou vodou obec vypracováva osobitný plán
organizácie núdzového zásobovania pitnou vodou, v ktorom upraví:
- spôsob zabezpečenia dennej potreby vody núdzového zásobovania obyvateľstva,
vodu na prvé tri dni krízovej situácie
- množstvo a spôsob zabezpečenia balenej pitnej vody do výdajní zriadených obcou
- počet a miesto dislokácie výdajní pitnej vody
- osoby zodpovedné za koordináciu dodávok a výdaja pitnej vody
- spôsob vedenia evidencie
- zoznam obyvateľov podľa jednotlivých výdajní
5. Dokumentáciu pre núdzové zásobovanie pitnou vodou vedie obec ako samostatnú
dokumentáciu, ktorú podľa potreby aktualizuje.
Sankcie
§3
1. Porušenie tohto VZN je priestupkom podľa § 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 c sieťových odvetviach.
2. Za porušenie tohto VZN môže byť uložená oprávneným kontrolným orgánom pokuta
od 16 Eur do 331 Eur.
Záverečné ustanovenia
§4
1. Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Bádice dňa 12.06.2019 uznesením č.
24/2019.
2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Bádice .
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obce Bádice.

V Bádiciach dňa 12.06.2019

Ing. Stanislav Gál
starosta obce
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