VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2013
o náhradnom zásobovaní vodou a náhradnom odvádzaní
odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území
obce Dolná Seč

i

Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč na základe ustanovenia §4 ods. 3 písm. g), §6 ods. 1 a
§11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a §36 ods. 7 písm. 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 a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Dolná
Seč
Všeobecne záväzné nariadenie
o náhradnom zásobovaní vodou a náhradnom odvádzaní odpadových vôd
a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Dolná Seč

§1

Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej VZN) upravuje:
a) spôsob náhradného zásobovania vodou
b) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodnenie obsahu žúmp podľa
miestnych podmienok.

§2

Obmedzenie alebo prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu
1. Obyvateľstvo obce Dolná Seč je zásobované vodou verejným vodovodom, ktorého
prevádzkovateľom je Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
2. Prevádzkovateľ môže prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu:
- z dôvodu mimoriadnej udalosti
-pri poruche na verejnom vodovodnej alebo na verejnej kanalizácii
- pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
-pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vôd.

3. Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom
a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v termíne stanovenom v
§32 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, vrátane obnovenia
dodávky vody v normálnom režime z verejného vodovodu.
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§3

Náhradné zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie odpadových

1. Ako náhradné odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp až do
vybudovania verejnej kanalizácie sa určuje odvoz odpadu zo žúmp a septikov pomocou
fekálnych vozov organizácií, ktoré na to majú oprávnenie.
2. Náhradné zásobovanie vodou obec Dolná Seč zabezpečí v prípade akútneho nedostatku
pitnej vody v obci.
3. Pri prerušení alebo obmedzení dodávky pitnej vody z verejného vodovodu náhradné
zásobovanie do miest distribúcie pitnej vody a v rámci núdzového zásobovania pitnou vodou
sa vykonáva:
- cisternami
-dodávkami balenej pitnej vody
- inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody.
Odberné miesta pre náhradné zásobovanie pitnou vodou na území obce je:
- pred Obecným úradom obce
4. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na mieste, uvedenom v ods. 3 oznámi obec, a to
miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na intemetovej stránke
obce.
§4
Zneškodňovanie obsahu žúmp
1. Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na zhromažďovanie odpadových
vôd z domácností.
2. Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom
a technickým normám.
3. Dno a steny žumpy musia byť vodotesné- nepriepustné, tak aby odpadová voda
nepresakovala do okolitého prostredia a neznečisťovala ho.
4. Prevádzkovateľ/užívateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby
nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo
poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.
5. Prevádzkovateľ užívateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch
primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických
alebo fyzických osôb a v súlade s platnými právnymi predpismi. Zneškodňovanie obsahu
žúmp realizuje fekálnym vozidlom.
6. Prepravca obsahu žumpy je povinný ho odovzdať k zneškodneniu len na miesto na to
určené - na čistiareň odpadových vôd, ktorej prevádzkový poriadok to umožňuje.
7. Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolného orgánu obce doklad
o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy.
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8. Do žúmp nie je možné odvádzať zrážkovú vodu.
9. Zakazuje sa vypúšťať obsah žúmp do povrchových a podzemných vôd na pozemkoch
v intraviláne a extraviláne obce.
§5
Sankcie
1. Porušenie povinnosti a zákazu, ustanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením
fyzickou osobou je priestupkom podľa §48 Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších právnych predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 33€.
2. Porušenie povinnosti a zákazu, ustanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením
právnickou osobou a fyzickou osobou - podnikateľ je iným správnym deliktom, za ktorý
môže obec podľa §13 ods. 9, písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších právnych predpisov uložiť pokutu do výšky 6.638€.

§6

Záverečné ustanovenie
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Seč o náhradnom zásobovaní vodou
a náhradnom odvádzaní odpadových vôd zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Dolná
Seč schválilo obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč na svojom zasadnutí dňa 04.02.2013
uznesením č. t m í m ....................
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. Dňom po jeho zverejnení na
úradnej tabuli.
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z.
zverejnený na úradnej tabuli obce od .!í: Í7...í ž í í .... do.. /.’í . .C.f.'.M'P.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo podľa §6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z. vyvesené
na úradnej tabuli obce od
do
.

