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VYHLÁSENIE 

dočasného obmedzenia dodávky a zákazu užívania pitnej vody z verejného 

vodovodu na iné účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania 

pitnou vodou v obci počas jej nedostatku 
 

1. Obec Lopušné Pažite na návrh prevádzkovateľa verejného vodovodu, Severoslovenské 

vodárne a kanalizácie, a.s., ďalej len SEVAK, dočasne vyhlasuje  obmedzenie dodávky 

pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu jej nedostatku. 

2. V čase dočasného obmedzenia užívania pitnej vody z verejného vodovodu je 

zakázané používanie pitnej vody na polievanie záhrad, ihrísk a verejných 

priestranstiev, na umývanie áut, napúšťanie bazénov, na stavebné účely a 

upratovanie, a to od vyhlásenia obmedzenia až do jeho zrušenia. 

3. Dočasné obmedzenie dodávky a zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu obec 

vyhlasuje dňom 31.07.2017 vyvesením na úradnej tabuli obce, zverejnením na 

internetovej stránke obce http://www.obeclopusnepazite.sk/ a vyhlásením obecným 

rozhlasom. 

4. Ukončenie dočasného obmedzenia dodávky a zákazu užívania pitnej vody z verejného 

vodovodu obec vyhlási oznámením na úradnej tabule obce, internetovej stránke obce 

http://www.obeclopusnepazite.sk/ a obecným rozhlasom. 

5. Toto vyhlásenie je vydané v súlade s článkom 2 Všeobecne záväzného nariadenia obce 

Lopušné Pažite č. 1/2015 k dočasnému obmedzeniu alebo zákazu užívania pitnej vody 

na iné účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci počas 

jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu 

žúmp na území obce Lopušné Pažite, ktoré bolo vydané na základe samostatnej 

pôsobnosti obce podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 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 

a verejných kanalizáciách“). 

 

 

 

 Ing. Peter Harcek 

 starosta obce 
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