
 

 

 

 

Mesto Svidník,  na základe samostatnej pôsobnosti  podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, § 36 ods. 9 písm. b) a písm. 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 regulácii v sieťových odvetviach 

 

vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 9/2012 

o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou na území mesta Svidník. 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 11. jún 2012 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 11. jún 2012 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 11. jún 2012 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 22. jún 2012 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 25. jún 2012 

Pripomienky písomne: Mestský úrad Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník  

Pripomienky 

elektronicky: 
prednosta@svidnik.sk  

Pripomienky faxom: 054/7522394  

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku dňa: 28. jún 2012 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa: 28. jún 2012 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 15. júl 2012 

Zvesené z úradnej tabule dňa:  

Číslo uznesenia, ktorým bolo schválené: 186/2012 

 

 

 

 

 

MESTO SVIDNÍK 

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: 9/2012 

  

mailto:prednosta@svidnik.sk


Článok 1  

Úvodné ustanovenia 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) ustanovuje postup a činnosti mesta 

Svidník (ďalej len „mesto“) pri vzniku náhradného a núdzového zásobovania pitnou vodou.  

 

Článok 2  

Základné pojmy 

 

1. Náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou  je stav, kedy sa dodávka pitnej vody 

vykonáva náhradným spôsobom v prípade jej prerušenia alebo obmedzenia z verejného 

vodovodu.  

 

2. Núdzové zásobovanie pitnou vodou je osobitný a limitovaný spôsob dodávky vody, kde 

dodávka pitnej vody sa zabezpečuje len na úrovni minimálnej potreby pitnej vody (15 

litrov na osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne, 

najviac na tri po sebe nasledujúce dni), kedy je existujúci systém zásobovania pitnou 

vodou z vodovodnej siete v meste úplne alebo čiastočne nefunkčný a môže ohroziť život 

a zdravie ľudí. 

 

Článok 3  

Obmedzenie alebo prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu 

 a jej náhradné zásobovanie 

 

1. Prevádzkovateľ verejného vodovodu môže prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z 

verejného vodovodu a tiež odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie okrem 

iných dôvodov aj 

a) z dôvodu mimoriadnej udalosti, 

b) pri poruche na verejnom vodovode alebo na verejnej kanalizácii, 

c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku, 

d) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach, 

e) pri obmedzení zásobovania vodou, 

f) pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vôd, a to: 

fa) Regulačný stupeň č.1 – pokles výdatnosti o 15%  

fb) Regulačný stupeň č.2 – pokles výdatnosti o 30%  

fc) Regulačný stupeň č.3 – pokles výdatnosti o 70%. 

 

2. Pri zníženej dodávke vody z verejného vodovodu platia opatrenia na obmedzenie 

používania pitnej vody, ako zákaz polievať záhrady a verejné priestranstvá, umývanie áut, 

obmedzenie prípravy teplej vody a zníženie dodávky pitnej vody pre rozhodujúcich 

odberateľov. O tejto mimoriadnej situácii a prijatými opatreniami zo strany mesta, budú 

obyvatelia včas oboznámení informačnou sieťou mestského rozhlasu.  

 

3. V takýchto prípadoch je povinný prevádzkovateľ a dodávateľ vody oznámiť čas obnovenia 

dodávky vody v normálnom režime z verejného vodovodu.  

 

4. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, zabezpečí sa dodávka 

pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou na miesta distribúcie pitnej vody určené 

mestom. Náhradné zásobovanie  je  riešené v dvoch úrovniach: 

a) prepravou vody v cisternách, inými dopravnými prostriedkami alebo 



b) vo forme balenej vody. 

 

5. Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok na prežitie zabezpečiť 

dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou, prejde sa na núdzové 

zásobovanie pitnou vodou. 

 

Článok 4  

Núdzové zásobovanie pitnou vodou na území mesta Svidník 

 

1. Núdzové zásobovanie pitnou vodou pre obyvateľov organizuje a zabezpečuje mesto v 

zmysle § 4 ods.3 písm. g) zákona č.369/1991 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a na základe   § 36 ods. 9 písm. b) a písm. 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 regulácii v sieťových odvetviach.   

 

2. Mesto organizačne zabezpečí zásobovanie pitnou vodou aj právnickým osobám a fyzickým 

osobám, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na úseku potravinárskej výroby, 

verejného stravovania a zdravotníckych zariadení pôsobiacich na území mesta a v prospech 

obyvateľstva.  

 

3. Primátor mesta uplatňuje požiadavku núdzového zásobovania pitnou vodou u dodávateľa 

vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Košice, závod Svidník, a to 

prostredníctvom Obvodného úradu, odbor CO a KR Svidník. 

 

4. Pre potreby núdzového zásobovania pitnou vodou sa určujú nasledovné stanovišťa výdajni: 

 

Číslo 

výdajne 
Adresa výdajne 

Počet 

obyvateľov 
Zoznam ulíc 

1 Technické služby,  Budovateľská 446/1 1968 

1. mája,  

Budovateľská,  

Čat. Nebiljaka,  

Duklianska,  

Hrabová,  

J. Gagarina,  

Lipová,  

Makovická,  

Mierová,  

Part. Kmiťa,  

Pod lesom,  

Sov. hrdinov – RD č. 331-334 

2 Materská škola, 8. mája  500/56 2082 
8. mája,  

Mládeže 

3 AB MsÚ, Sov. hrdinov 200/33 1569 

Duchnovičová,  

Komenského,  

Kutuzovova,  

Ľ. Štúra,   

MUDr. Pribulu,  

Polyvková,  

Pavlovičová,  

Sovietskych hrdinov č. 163 

4 Dom kultúry, Sov. hrdinov 354/38 2115 
Čsl. armády,  

Bardejovská,  



Dr. Goldbergera,  

Festivalová,  

Nábrežná,  

Pionierska,  

Poštová,  

Sov. hrdinov,  

5 Spojená škola, Centrálna 464 1401 

Centrálna,  

Dlhá,  

D. Millyho,  

Kpt. Pavlíka,  

Kukorelliho,  

Partizánska,  

SNP,  

Stropkovská,  

V. Nejedlého,  

Záhradná 

6 Základná škola , Karpatská 803/11 2329 
Gen. Svobodu,  

Karpatská 

  

5. Primátor mesta určí do výdajní pitnej vody osoby, ktoré budú zodpovedné za prevzatie 

pitnej vody od dodávateľa a zabezpečia jej nerušený a pokojný výdaj.  

 

6. Primátor mesta taktiež určí osobu, ktorá bude zodpovedná za koordináciu s Obvodným 

úradom  Svidník pre zabezpečenie požiadavky potreby pitnej vody a osobu zodpovednú za 

koordináciu dodávok vody na území mesta s dodávateľom pitnej vody.  

 

Článok 5 

Dokumentácia mesta na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou obyvateľov 

 

Odbor výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja mestského úradu  na 

základe analýzy a vyhodnotenia bezpečnostných rizík dodávky pitnej vody pre obyvateľov 

verejným vodovodom a pokynov Obvodného úradu, odboru CO a KR Svidník spracoval  

„Plán výdaja núdzového zásobovania pitnou vodou“, ktorý obsahuje všetky náležitosti 

potrebné pre splnenie úloh núdzového zásobovania obyvateľov pitnou vodou.  

 

Článok 6  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto nariadenie  bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Svidníku dňa 28. júna 2012 

uznesením č. 186/2012.  

 

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť a platnosť dňa 15. júla 2012. 

 

 

 

                                                                                            Ing. Ján Holodňák, v. r.                                                                                                                                                                     

        primátor mesta 

 
 


