OBEC SLATINKA NAD BEBRAVOU

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č.1/2021
o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní žúmp
na území obce Slatinka nad Bebravou
(NÁVRH)
NÁVRH VZN NA PRIPOMIENKOVANIE
Vyvesené na úradnej tabuli dňa:
Zverejnené na webovom sídle obce dňa:
Lehota na predloženie pripomienok do:
Vyhodnotenie pripomienkového konania
dňa:
Zvesené dňa:

16.7.2021
16.7.2021
27.07.2021
01.08.2021

SCHVÁLENIE VZN
Schválené na zasadnutí OcZ dňa:
Číslo uznesenia:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa:
Zverejnené na webovom sídle obce dňa:
Zvesené z úradnej tabule a webového sídla
obce dňa:
Účinnosť VZN dňom:

Strana | 1

Obecné zastupiteľstvo obce Slatinka nad Bebravou

na základe ustanovenia § 6 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších právnych predpisov a ustanovení § 36 ods. 7 písm. c) Zákona NR SR 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
vydáva
pre územie obce Slatinka nad Bebravou toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1 /2021
obce Slatinka nad Bebravou
o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a zneškodňovaní žúmp
na území obce Slatinka nad Bebravou
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Účelom tohto nariadenia je upraviť spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd na území obce Slatinka nad Bebravou.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje povinnosti majiteľov nehnuteľností na území obce
Slatinka nad Bebravou pri odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľností do žúmp a ich
zneškodňovanie.
3. Žumpa je podzemná, vodotesná nádrž bez odtoku určená na akumuláciu odpadových vôd
v domácnosti.

Článok 2
Náhradné zásobovanie pitnou vodou
1. V prípade dlhšieho prerušenia dodávky pitnej vody do domácností z dôvodu poruchy na verejnom
vodovode, ohrozenia života a zdravia ľudí, alebo majetku, vykonávania plánovaných opráv,
údržbárskych a revíznych prác, obmedzeného zásobovania vodou, alebo poruchy na vodovodnej
prípojke ak je vodovodná prípojka majetkom vlastníka verejného vodovodu zabezpečí
prevádzkovateľ verejného vodovodu náhradnú dodávku pitnej vody prostredníctvom jej dovozu
cisternami a inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody, v rozsahu núdzového
zásobovania pitnou vodou na určené odberné miesta.
2. Zásobovateľ 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.
3. V obci Slatinka nad Bebravou sa stanovujú tieto odberné miesta pre náhradné zásobovanie pitnou
vodou:
- Pred obecným úradom na parkovisku
- Pred predajňou Coop Jednota na parkovisku
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4. Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody v zníženom
množstve. Minimálna potreba pitnej vody je 15 litrov na osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých
podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac na tri po sebe nasledujúce dni
4. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na odberných miestach oznámi obec obecným rozhlasom
a na internetovej stránke
Článok 3
Práva a povinnosti odberateľov pitnej vody
Odberateľ pitnej vody – fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ pri náhradnom
zásobovaní pitnou vodou:
- má právo na odber pitnej vody v stanovenom množstve
- je povinný v čase náhradného zásobovania obyvateľov pitnou vodou, hospodárne
nakladať s pitnou vodou
- dodržiavať pokyny starostu obce pri odberaní pitnej vody na odbernom mieste
- zodpovedá za kvalitu už odobratého množstva pitnej vody
Článok 4
Náhradné odvádzanie odpadových vôd
1. Nakoľko obec Slatinka nad Bebravou v súčasnosti nemá vybudovanú kanalizáciu, obyvatelia obce
používajú na odvádzanie odpadových vôd žumpy. Prevádzkovateľ 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.
2. Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných
kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických alebo fyzických
osôb.
Článok 5
Zneškodňovanie obsahu žúmp
1. Každý užívateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných
kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických, alebo fyzických
osôb
2. Užívateľ žumpy je povinný uchovávať originály dokladov o zneškodňovaní obsahu žumpy po
dobu troch rokov odo dňa zneškodnenia žumpy a na vyžiadanie poverených zamestnancov obce
predložiť originál dokladu o spôsobe zhodnotenia, alebo zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy
za obdobie predchádzajúcich troch rokov.
Článok 6
Sankcie
1. Porušenie povinnosti a zákazu, ustanoveného týmto VZN fyzickou osobou je priestupkom §48
Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, za ktorý môže obec
uložiť pokutu do 33,00 EUR
2. Porušenie povinnosti a zákazu, ustanoveného týmto VZN právnickou osobou a fyzickou osobou –
podnikateľom je iným správnym deliktom, za ktorý môže obec podľa §13 ods. 9 písm. a) Zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov uložiť pokutu do výšky 6638
Eur.
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Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Slatinke nad Bebravou, dňa ................. a
nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Slatinka nad
Bebravou.
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce
Slatinka nad Bebravou

Ing. Zuzana Koláriková
starostka obce

Zvesené z úradnej tabule obce:
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