
63 ods. 4   zákona  č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch  v znení neskorších právnych predpisov (vodný zákon) v  znení 

neskorších predpisov   v y d á v a    t o t o  
 

 

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE 
 

č. 2/2018 
 

upravujúce  ,  obmedzujúce  a  zakazujúce   všeobecné užívanie  

vôd na  drobných vodných tokoch a  iných vodných útvaroch 

na  území  obce  Paňovce  
 

 
 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 

(1) Účelom tohto nariadenia je upraviť podmienky, obmedzenie a zákaz všeobecného používania 

povrchových vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch v katastrálnom území 

obce Paňovce.  

 

(2) Drobnými vodnými tokmi  na území obce sú: Paňovský potok  

 

(3)      Inými vodnými útvarmi na území obce Paňovce sú: Paňovský rybník 

 

 

§ 2 

Užívanie povrchových vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch 

 

(1) Všeobecné užívanie vôd upravuje zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  v znení neskorších právnych 

predpisov ( vodný zákon) v znení neskorších predpisov,  ďalej len „vodný zákon“ 

 

(2) Všeobecné užívanie povrchových vôd na drobných vodných tokoch a na iných vodných 

útvaroch na území obce Paňovce  sa z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti osôb,  ochrany  

vodných  stavieb  a  zariadení,  ochrany  rybárstva  a ochrany prírodného  prostredia bez 

náhrady 

    

       zakazuje 

    pri drobnom vodnom toku Paňovský potok , takto: 

 a)     odoberať vodu na akýkoľvek účel bez povolenia  

  b)   využívať vodný tok na chov vodnej hydiny a iných živočíchov, 



c) znečisťovať  vodný tok odpadovou vodou zo žúmp,  

d) vyberať nánosy piesku z vodného koryta pre súkromné účely,  

 

    pri inom vodnom útvare  Paňovský rybník ,  takto:  

 

a)  odoberať vodu na akýkoľvek účel bez povolenia  

b) využívať vodný tok na chov vodnej hydiny a iných živočíchov, 

c) znečisťovať  vodný tok odpadovou vodou zo žúmp,  

 

§ 3 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo  Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce,   

Dňa: 10.05.2018. 

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.06.2018 

 

 

 

V Paňovciach,  dňa 18 .04.2018  

 

 

 

Ing. Rozália Juhászová  

starostka obce 

 

 


