
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KECEROVCE č.1/2009

O riešení niektorých krízových situácií na území obce Kecerovce

Schválené:   20.11.2008
Účinnosť :   01.01.2009

                                    Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2009
                  o riešení niektorých krízových situácií na území obce Kecerovce 

Miestsné zastupiteľstvo obce Kecerovce na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 10 písm. c) zákona NR SR č. 
387/2002 o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, v zmysle 
§ 36 ods. 9 písm. b) a c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, 
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce Kecerovce 

                                                                          § 1 
                                                             Úvodné ustanovenie 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN ) ustanovuje podrobnosti o: 
a) zásobovaní vodou v krízových situáciách 
 
2. Základné právne normy: 
a.) Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, Vyhláška MŽP SR č. 
259/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti v zásobovaní vodou na obdobie krízovej 
situácie, Vyhláška MŽP SR č. 55/2004, ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových 
poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií. 
 3. Základné pojmy: 
a.) Mimoriadna udalosť - živelná pohroma, havária alebo katastrofa. 
b.) Náhradné zásobovanie vodou – dodávka pitnej vody na miestach distribúcie pitnej vody 
určené obcou, pri nemožnosti dodávky vody verejným vodovodom, 
c.) Núdzové zásobovanie vodou – je spôsob dodávky pitnej vody, akým sa zabezpečuje 
dodávka pitnej vody len na úrovni minimálnej potreby pitnej vody ( v zmysle zákona č. 
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ), 
d.) Regulovaná dodávka pitnej vody                                                                

                                                                               § 2 
                                          Zásobovanie vodou v krízových situáciách 

1. Príprava na zásobovanie vodou na obdobie krízovej situácie je plánovanie a prijímanie 
preventívnych opatrení na zabezpečenie dodávky pitnej vody pre obyvateľov, pre subjekty 
hospodárskej mobilizácie, pre ozbrojené sily, pre ozbrojené bezpečnostné zložky a pre ostatné 
zložky. 
2. Obmedziť alebo prerušiť dodávku vody z verejného vodovodu možno pri vyhlásení 
regulačných stupňov v dôsledku poklesu výdatnosti vodných zdrojov alebo v dôsledku 
vyradenia vodných zdrojov alebo vodárenských objektov z prevádzky. 



3. Regulačné stupne: 
a.) regulačný stupeň č. 1 – dodávka pitnej vody sa zabezpečuje verejným vodovodom v 
zníženom množstve dosahujúcom 85 % súčasnej spotreby vody / 150 l x 2000 osôb = 300 m3 
tj na 255 m3/  a zároveň platia opatrenia na obmedzenie používania pitnej vody z verejného 
vodovodu na iné účely, najmä na polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev a 
umývanie áut, 

Postup prevádzkovania verejného vodovodu pri vyhlásení reg. stupňa č.1

Počas 24 hodín  je  obmedzenie používania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, 
najmä na polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev a umývanie áut.

b.) regulačný stupeň č. 2 – dodávka pitnej vody sa zabezpečuje verejným vodovodom v 
zníženom množstve dosahujúcom 70 % / tj. na 255 m3/  súčasnej spotreby vody a zároveň 
platia opatrenia na obmedzenie používania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, 
najmä na polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev a umývanie áut na ohrev teplej 
úžitkovej vody a na zníženie dodávky pitnej vody rozhodujúcim odberateľom, 

Postup prevádzkovania verejného vodovodu pri vyhlásení reg. stupňa č.2

Počas 24 hodín  je  zakázané používania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, 
najmä na polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev a umývanie áut.

V čase od 22.00 do 6,00 hod. rannej sa uzatvoria vodovodné vetvy   pre spotrebisko 

-A  Vyšná osada – smer Bunetice

-B   Kostoľanská časť / Vodovod pre ZŠ /

-C   Dolná osada – smer Čižatice

c.) regulačný stupeň č. 3 – dodávka pitnej vody sa zabezpečuje verejným vodovodom v 
zníženom množstve dosahujúcom 30 % / tj. na 90 m3/  súčasnej spotreby vody a zároveň 
platia opatrenia na obmedzenie používania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, 
najmä na polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev a umývanie áut na ohrev teplej 
úžitkovej vody a na zníženie dodávky pitnej vody rozhodujúcim odberateľom a opatrenia 
určujúce čas dodávky pitnej vody verejným vodovodom. 

Postup prevádzkovania verejného vodovodu pri vyhlásení reg. stupňa č.3

Počas 24 hodín  je  zakázané používania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, 
najmä na polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev a umývanie áut.

V čase od 20.00 do 6,00 hod. rannej sa uzatvoria vodovodné vetvy   pre   spotrebisko 

- A Vyšná osada – smer Bunetice

- B  Kostoľanská časť/ Vodovod pre ZŠ /

- C  Dolná osada – smer Čižatice
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V čase od 10.00 do 16,00 hod.  sa uzatvoria vodovodné vetvy   pre   spotrebisko 

-A   Vyšná osada – smer Bunetice
-C   Dolná osada – smer Čižatice

4. Náhradné zásobovanie vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky 
vody z verejného vodovodu: 
a) z dôvodu mimoriadnej udalosti, 
b) pri poruche na verejnom vodovode , 
c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku, 
d) pri obmedzení zásobovania vodou, 
e) pri vyhlásení regulačných stupňov. 
5. Prevádzkovateľ verejného vodovodu / obec Kecerovce / je povinný oznámiť príslušným 
orgánom a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v lehotách v 
zmysle § 32 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách. 
6. Náhradné zásobovanie vodou vykonáva prevádzkovateľ na odberných miestach cisternami 
alebo inými prepravnými prostriedkami. 

7. Minimálne odberné miesta pitnej vody pre náhradné zásobovanie obyvateľstva na území 
obce Kecerovce: 

a) Rómska osada, Vyšná osada – smer Bunetice

b) Rómska osada, Kostoľanská  časť 

c) Rómska osada, Dolná osada – smer Čižatice

d) Základná škola Kecerovce

e) Obecný úrad Kecerovce 

8. Náhradné zásobovanie vodou sa  vykonávané spravidla denne v čase od 07,00 do 12,00 
9. Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok na prežitie zabezpečiť dodávku 
pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou, prejde sa na núdzové zásobovanie pitnou 
vodou. 
10. Prevádzkovateľ verejného vodovodu  je povinný do 1. septembra do 30.júla 
nasledujúceho roka  zabezpečiť plynulú dodávku pitnej vody pre základnú školu v obci 
Kecerovce. Uplatnením ktorého koľvek z regulačných stupňov nesmie byť výpadok 
v dodávke pitnej vody pre základnú školu v období od 1.9. do 30.6. nasledujúceho roka.

                                                                   
                                                                        § 3 
                                                 Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Na území obce Kecerovce vyhlasuje, organizuje a riadi úlohy spojené s krízovou situáciou 
starosta obce Kecerovce. 
2. Varovanie obyvateľstva sa v obci  vykonáva prostredníctvom informačného systému 
civilnej ochrany a to varovnými signálmi - sirénou, pojazdným megafónom a miestným 
rozhlasom. 
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3. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. 
4. Za porušenie tohto VZN možno v zmysle § 86 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť v blokovom konaní blokovú pokutu 
do výšky  33,19 € (1000,- S)
5. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN 
môže primátor mesta v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6638,78 ( 200 000,- 
Sk). 

VZN č. 1/2008 o riešení niektorých krízových situácií na území obce Kecerovce bolo 
vyvesené na pripomienkovanie občanom 5.11.2008
VZN č. 1/2009 o riešení niektorých krízových situácií na území obce Kecerovce bolo 
schválené v miestnom zastupiteľstve uznesením číslo  č.67/2008 dňa 20.11.2008.

Anna B o m b á r o v á 
        starostka
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