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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2014
obce Lietavská Lúčka dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase
jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd
Obecné zastupiteľstvo v Lietavskej Lúčke 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 právnych
predpisov a ustanovení § 36 ods. 7 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
(1) 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, v
čase jej nedostatku,
b) spôsob náhradného zásobovania vodou a
náhradného odvádzania odpadových vôd a o
zneškodňovaní obsahu žúmp.
§2
Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej
vody
(1) Dočasne obmedziť alebo zakázať užívania
pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je
zásobovanie obyvateľov pitnou vodou môže vyhlásiť
starosta obce, 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
obyvateľov pitnou vodou.
(2) V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné
účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou je
zakázané počas dňa od 5.00 h do 9.00 h a od 16.00 h
do 23.00 h používanie pitnej vody z verejného
vodovodu na polievanie záhrad, ihriska, verejných
priestranstiev, polievanie hrobových miest na
cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov a
záhradných jazierok, polievanie klziska, stavebné
účely, upratovanie, napájanie a umývanie zvierat.

(3) V čase zákazu užívania pitnej vody na iné účely
ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou je
zakázané celodenné, t.j. 24 hodín používanie pitnej
vody z verejného vodovodu na polievanie záhrad,
ihriska,
verejných
priestranstiev,
polievanie
hrobových miest na cintoríne, umývanie áut,
napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, polievanie
klziska, stavebné účely, upratovanie, napájanie a
umývanie zvierat.
(4) Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových
vôd verejnou kanalizáciou budú v plnom rozsahu
obnovené 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 a odvádzania odpadových vôd obec informuje
obyvateľov, a to miestnym rozhlasom, písomným
oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce.
§3
Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou

(1) Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody
verejným vodovodom,. starosta obce zabezpečí
dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou
vodou. Dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním
sa zabezpečuje rozvozom cisternami alebo inými
prepravnými prostriedkami.
(2) Odberné miesta a miesta pristavenia cisterny s
pitnou vodou:
a) pred obecným úradom
b) ul. Skalka pri základnej škole
c) ul. Lúčanská – obchod De Donna
d) ul. Š. Hulína – Dom služieb
e) ul. Žilinská cesta – Hasičská zbrojnica
f) Ilovská cesta – obchod
g) ul. Na Pleš – Kaštieľ
(3) Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na
mieste, uvedenom v ods. 2 oznámi obec, a to
miestnym rozhlasom, písomným oznámením 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
Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd
a zneškodňovanie obsahu žúmp
(1) Ak
nemožno
zabezpečiť
odvádzanie
odpadových vôd do verejnej kanalizácie z dôvodu
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mimoriadnej udalosti (pri poruche na verejnej
kanalizácii, pri ohrození zdravia ľudí alebo majetku,
pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a
revíznych prác) starosta obce zabezpečí náhradné
odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie
obsahu žúmp. Náhradné odvádzanie odpadových vôd
a zneškodňovanie obsahu žúmp sa zabezpečuje
vývozcom cisternami alebo inými prepravnými
prostriedkami.

obecné zastupiteľstvo obce na svojom zasadnutí dňa
03.11.2014 uznesením č. 3/XXXVI/2014.

§8
Záverečné ustanovenia

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Lietavská
Lúčka dňa: 24. 10. 2014.

(1) Všeobecne
záväzné
nariadenie
obce
Lietavská Lúčka 2/2014 o dočasnom obmedzení alebo
o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a
náhradného odvádzania odpadových vôd schválilo

(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného
nariadenia sa zrušuje VZN obce č. 3/2013 zo dňa
25.11.2013.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda
účinnosť dňom 26.11.2014.
V Lietavskej Lúčke, dňa 04.11.2014

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Lietavská
Lúčka dňa 11.11.2014

Ing. Marian Sliviak
starosta obce

