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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1 /2021
o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody
v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd
podľa miestnych podmienok na území obce
Slatinka nad Bebravou

Článok I.
Základné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo obce Slatinka nad Bebravou v súlade s ustanoveniami § 6 a §11
ods. 4 písm. g) v spojení s §4 ods. 3 písm. d) a písm. i) Zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a 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 toto
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2021 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania
pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd
podľa miestnych podmienok na území obce Slatinka nad Bebravou.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to
nevyhnutné na zabezpečovanie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku,
b) spôsob náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa
miestnych podmienok.

Článok II.
Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody
1. Dočasné obmedzenie alebo zakázanie užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné
účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, môže byť vyhlásené starostom obce v
miestnom rozhlase, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na oficiálnom
webovom sídle obce. Dôvod na obmedzenie alebo zakázanie užívania pitnej vody vzniká
v prípade poklesu výdatnosti vodného zdroja, najmä vplyvom nepriaznivých
klimatických podmienok. Vo vyhlásení sa uvedie čas, od kedy platí obmedzenie alebo
zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie
obyvateľov pitnou vodou.
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2. V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov
pitnou vodou je zakázané počas dňa od 5:00 hod. do 9:00 hod. a od 16:00 hod. do 23:00
hod. používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie záhrad, ihrísk, verejných
priestranstiev, polievanie rastlín na hroboch na miestnom cintoríne, umývanie áut,
napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, stavebné účely, umývanie zvierat a umývanie
akýchkoľvek plôch väčších ako 2 m².
3. V čase zákazu užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou
vodou je zakázane celodenné, t.j. od 0:00 hod. do 24:00 hod. používanie pitnej vody
z verejného vodovodu na polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev, polievanie
rastlín na hroboch na miestnom cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov
a záhradných jazierok, stavebné účely, umývanie zvierat a umývanie akýchkoľvek plôch
väčších ako 2 m².
4. Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovená bez meškania po odpadnutí
dôvodov obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné
účely, ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky pitnej vody
starosta obce informuje obyvateľov miestnym rozhlasom, písomným oznámením na
úradnej tabuli obce a na oficiálnom webovom sídle obce.
5. 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.

Článok III.
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 IV.
Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
1. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, starosta obce
zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou. Dodávka
pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom cisternami alebo inými
prepravnými prostriedkami.
2. Odberné miesto pristavenia cisterny s pitnou vodou je parkovisko pred kultúrnym
domom.
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3. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na mieste uvedenom v bode 2. tohto článku,
oznámi starosta obce miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli
obce a na oficiálnom webovom sídle obce.
4. Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody
v zníženom množstve.

Článok V.
Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp
1. V obci Slatinka nad Bebravou nie je vybudovaná verejná kanalizácia na odvádzanie
odpadových vôd.
2. Odvádzanie odpadových vôd sa vykonáva vývozom cisternami (fekálnymi vozmi)
alebo inými prepravnými prostriedkami.

Článok VI.
Zneškodňovanie obsahu žúmp
1. Obyvatelia obce Slatinka nad Bebravou, právnické osoby aj fyzické osoby- podnikatelia
používajú na odvádzanie odpadových vôd vlastné žumpy a septiky. Vlastník, resp.
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. Vlastník, resp. prevádzkovateľ žumpy je povinný zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy
v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom
oprávnených právnických osôb, alebo fyzických osôb.
3. Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakázané je vypúšťať alebo
vyvážať obsah žúmp:
a) do povrchových vôd a podzemných vôd,
b) do dažďovej kanalizácie, krytých rigolov, vodných tokov,
c) do záhrad, na trávnaté plochy, na poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy aj
keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.

Článok VII.
Práva a povinnosti producentov odpadovej vody
1. 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 dvoch rokov.
2. Pokiaľ ma užívateľ žumpy problém so zabezpečením vývozu odpadových vôd zo žumpy,
môže požiadať obecný úrad o pomoc pri hľadaní oprávnenej právnickej osoby na tento
úkon.
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Článok VIII.
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 výšky 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.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Slatinke nad Bebravou, dňa
29.10.2021, uznesením č.187/2021a 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 dňa:
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