Obec Vlachy

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Vlachy č. 1/2015

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok na území obce Vlachy

Vlachy dňa 17. 6. 2015

Obec Vlachy na základe § 6 a § 4 ods. 3, písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 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 platnom znení
vydáva pre územie obce Vlachy toto
Všeobecnezáväznénariadenie
č. 1/2015
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o
zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Vlachy
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) podľa miestnych podmienok
upravuje:
a) dočasné obmedzenie alebo zakázanie 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 pitnou vodou na území obce,
c) povinnosti prevádzkovateľov žúmp pri odvádzaní odpadových vôd do žúmp a ich
následné zneškodňovanie.
Čl. 2
Dočasné obmedzenie alebo zakázanie používania pitnej vody v čase jej nedostatku
(1) Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. so sídlom Revolučná 595, 031 05 Liptovský
Mikuláš, ako prevádzkovateľ verejného vodovodu (ďalej len „prevádzkovateľ“) môže
prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu z dôvodov vymedzených v
§ 32 ods. 1 zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o
zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom
znení (ďalej len „zákon“).
(2) Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu sa v takýchto prípadoch zabezpečuje
v zníženom množstve.

(3) Pri dočasnom obmedzení užívania pitnej vody sa zakazuje používanie pitnej vody na iné
účely (polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev, napúšťanie a dopĺňanie
bazénov, umývanie áut a pod.)
(4) Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely
ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou obec oznámi v mieste obvyklým spôsobom
(oznamom na úradnej tabuli, na internetovej stránke obce, obecným rozhlasom alebo iným

adekvátnym spôsobom, ktorý maximálne zabezpečí informovanosť obyvateľstva). Vo
vyhlásení sa uvedie čas, odkedy platí uvedené obmedzenie alebo zákaz.
Čl. 3
Náhradné zásobovanie pitnou vodou a náhradné odvádzanie odpadových vôd
(1) Náhradné zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie odpadových vôd sa vykonáva v prípade
prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu najmä z dôvodov:
a) mimoriadnych klimatických podmienok,
b) pri poruche na zariadení odberateľa,
c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
d) pri obmedzení zásobovania vodou,
e) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach.
(2) Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, zabezpečí
prevádzkovateľ verejného vodovodu v spolupráci s obcou jej dodávku náhradným
zásobovaním na miesta distribúcie pitnej vody určených obcou.
(3) Náhradné zásobovanie na miesta distribúcie pitnej vody sa vykonáva:
a) rozvozom cisternami,
b) inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody.
(4) V prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd verejnou
kanalizáciou z dôvodu mimoriadnej udalosti (pri ohrození zdravia ľudí alebo majetku, pri
vykonaní opráv) zabezpečí prevádzkovateľ v spolupráci s obcou náhradné odvádzanie
odpadových vôd. Náhradné odvádzanie odpadových vôd sa zabezpečuje vývozom
cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami.
(5) Miesta distribúcie pitnej vody, odberné miesta a čas pristavenia vozidla oznámi obec
občanom v mieste obvyklým spôsobom (oznamom na úradnej tabuli, na internetovej
stránke obce, obecným rozhlasom alebo iným adekvátnym spôsobom, ktorý maximálne
zabezpečí informovanosť obyvateľstva). Miesto pristavenia cisterny podľa lokality
a aktuálnej situácie urči obec po dohode s prevádzkovateľom.
(6) Náhradné a núdzové zásobovanie pitnou vodou bude vykonávané ráno v čase od 5.00 hod.
do 8.00 hod. a večer od 17.00 hod. do 20.00 hod.
(7) Zásobovateľ pitnej vody zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou –
cisternou, nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na
kvalitu pitnej vody.

Čl. 4
Zneškodňovanie obsahu žúmp
(1) Obec Vlachy v súčasnosti nemá vybudovanú kanalizáciu, obyvatelia obce používajú na
odvádzanie odpadových vôd žumpy.
(2) Vlastník alebo užívateľ žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby
nedochádzalo k úniku odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo
poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.
(3) Vlastník alebo užívateľ žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy
na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej osoby a v súlade s platnými predpismi
v intervaloch primeraných kapacite žumpy.
(4) Prepravca je povinný obsah žumpy odovzdať len do zariadenia na to určeného v súlade
s platnými predpismi.
(5) Vlastník alebo užívateľ žumpy je povinný uchovávať doklad o zneškodnení obsahu
žumpy po dobu troch rokov a na požiadanie ho predložiť kontrolným orgánom štátnej
správy alebo povereným zamestnancom obce.
(6) V prípade nepreukázania dokladu o spôsobe zneškodnenia obsahu žumpy alebo v prípade
zistenia znečistenia okolia žumpy, nehnuteľnosti, pôdy alebo povrchových, resp.
podzemných vôd, ktoré by mohlo súvisieť s prevádzkou žumpy môže kontrolný orgán
uložiť povinnosť zabezpečiť aktuálny doklad o skúške vodotesnosti žumpy.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Vlachoch
dňa 17.6.2015.
(2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli obce.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho
vyvesenia na úradnej tabuli obce.

Ladislav Guoth
starosta obce

