Všeobecne záväzné nariadenie obce Kostolná-Záriečie č. 53/2018
o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp podľa miestnych podmienok obce Kostolná-Záriečie
Obec Kostolná-Záriečie na základe § 6 ods. 1 zákona SNR 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 regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

vydáva
toto Všeobecne záväzné
nariadenie obce
Kostolná-Záriečie č. 53/2018
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok obce Kostolná-Záriečie.
Článok 1
Predmet úpravy
1.1 Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 53/2018 (ďalej len „VZN“) upravuje:
1) spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku,
2) náhradné odvádzanie odpadových vôd,
3) povinnost pri zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok obce KostolnáZáriečie (ďalej len „obec“).
Článok 2
Náhradné zásobovanie a spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
2.1 Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva v prípade dlhodobého prerušenia
alebo obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu najmä z dôvodov:
a) mimoriadnej udalost, mimoriadnych klimatckých podmienkach,
b) pri poruche na verejnom vodovode,
c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
d) pri obmedzení zásobovania vodou.
2.2 Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom
a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie v dodávke pitnej vody v lehotách v zmysle
platných právnych predpisov.
2.3 Podľa rozsahu vyradenia verejného vodovodu je znemožnený odber pitnej vody
u obyvateľov obce napojených na verejný vodovod a je potrebné vykonať núdzové
zásobovanie.
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2.4 Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, prevádzkovateľ
verejného vodovodu v spolupráci s obcou zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným
zásobovaním na miestach distribúcie pitnej vody určených obcou. Dodávka pitnej vody
náhradným zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom cisternami, rozvozom balenej pitnej vody
pre obyvateľov podľa výdajní alebo inými prepravnými prostriedkami. V období núdzového
zásobovania pitnou vodou sa prísne zakazuje používanie pitnej vody na iné účely.
2.5 Odberné miesta, výdajné miesta a čas pristavenia cisterny s pitnou vodou alebo výdaj
balenej vody oznámi obec v mieste obvyklým spôsobom.
2.6 Obec určí dostatočný počet odberných miest pre náhradné a núdzové zásobovanie
pitnou vodou obyvateľstva na území obce. Odberné miesta sú v prílohe č.1 tohto VZN.
2.7 Náhradné a núdzové zásobovanie pitnou vodou je vykonávané denne v čase od 7:30 do
20:00 hod. podľa možnost prevádzkovateľa verejného vodovodu a obce.
2.8 Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody v
zníženom množstve. Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok na prežite
zabezpečiť dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou, prejde obec
na
núdzové zásobovanie pitnou vodou. Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie
pitnou vodou je 10 litrov na osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov
na osobu denne, najviac na tri po sebe nasledujúce dni.
2.9 Prevádzkovateľ vodovodnej siete zodpovedá za to, že pri náhradnom a núdzovom
zásobovaní pitnou vodou - cisternou, nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať
všetky podmienky na kvalitu pitnej vody.
Článok 3
Náhradné odvádzanie odpadových vôd.
3.1 Prevádzkovateľ môže prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu alebo
odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie iba z dôvodov v zmysle platných
právnych predpisov.
Článok 4
Zneškodňovanie obsahu verejnej kanalizácie a žúmp
4.1 Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie a vlastník resp. prevádzkovateľ žumpy je povinný
prevádzkovať verejnú kanalizáciu a žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom odpadových vôd
do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného
prostredia.
4.2 Vlastník resp. prevádzkovateľ žumpy je povinný zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy
v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených
právnických alebo fyzických osôb.
4.3 Obsah žumpy je dovolené vyvážať len do čistarne odpadových vôd. Zakázané je vypúšťať
alebo vyvážať obsah žúmp:
a) do povrchových vôd a podzemných vôd,
b) do stokovej siete verejnej kanalizácie,
c) do dažďovej kanalizácie, krytých rigolov, krytých proflov vodných tokov,
d) do záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, na poľnohospodárske a lesné pozemky a iné
plochy aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.
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4.4 Náhradné zneškodňovanie obsahu žúmp sa zabezpečuje vývozom cisternami určenými
na tento účel alebo inými prepravnými prostriedkami.
4.5 Vlastník resp. prevádzkovateľ žumpy je povinný uchovávať originály dokladov o spôsobe
zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy po dobu minimálne dvoch rokov a na požiadanie ich
predložiť kontrolným orgánom štátnej správy alebo povereným zamestnancom obce.
4.6 Poverenými zamestnancami Obce Kostolná-Záriečie sú poverení pracovníci Obecného
úradu v Kostolnej-Záriečí, poverení poslanci OZ v Kostolnej-Záriečí a hlavný kontrolór obce.
Článok 5
Práva a povinnost odberateľov pitnej vody
5.1 Odberateľ pitnej vody - fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ
1) pri náhradnom a núdzovom zásobovaní pitnou vodou má právo na odber pitnej vody v
stanovenom množstve (v zmysle § 2, ods. 8),
2) je povinný v čase dočasného obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného
vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou hospodárne nakladať s
pitnou vodou,
3) je povinný dodržiavať pokyny starostu obce pri odoberaní pitnej vody na odbernom
mieste,
4) zodpovedá za kvalitu už odobratého množstva pitnej vody.
Článok 6
Záverečné ustanovenia.
6.1 Dňom účinnost tohto všeobecne záväzného nariadenia č. 53/2018 sa ruší všeobecne
záväzné nariadenie č. 37/2014.
6.2 Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej - Záriečí schválilo toto všeobecne záväzné nariadenie
č. 53/2018 na svojom zasadnut dňa 20.9.2018
6.3 Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 53/2018 nadobúda účinnosť dňa 5.10.2018
Návrh VZN:
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 5.9.2018
Dátum uplatnenia pripomienky do : 15.9.2018
Zvesený dňa
: 20.9.2018
VZN :
Schválené na rokovaní OZ dňa
Vyhlásené vyvesením dňa

: 20.9.2018
: 21.9.2018

Zvesené dňa

: 5.10.2018

Účinné dňa

: 5.10.2018

Ing. Miroslav Jančár
starosta obce
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Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kostolná-Záriečie č. 53/2018
Odberné miesta pre náhradné a núdzové zásobovanie pitnou vodou na území obce
Kostolná-Záriečie.
Na zabezpečenie náhradného a núdzového zásobovania pitnou vodou z hľadiska hustoty obyvateľov
obce sa určujú nasledovné odberné miesta pitnej vody :
Odberné miesto č. 1: Bývalý tenisový dvorec Kostolná,
obyvatelia z čast obce Kostolná, kapacita 275 obyvateľov, forma výdaja pri rozvoze v cisternách
prinesených nádob 10 l/obyvateľ, pri rozvoze balenej pitnej vody (5l balenie) v množstve
l/obyvateľ, výdaj denne od 7:30 do 20:00,
Odberné miesto č. 2: Parkovisko pri obchodnej prevádzke,
obyvatelia z čast obce Kostolná-Záriečie, kapacita 190 obyvateľov, forma výdaja pri rozvoze
cisternách do prinesených nádob 10 l/obyvateľ, pri rozvoze balenej pitnej vody (5l balenie)
množstve 10 l/obyvateľ, výdaj denne od 7:30 do 20:00,
Odberné miesto č. 3: 3x4 b.j.
obyvatelia bytových domov súp.č. 1 - 3, kapacita 45 osôb, forma výdaja pri rozvoze v cisternách
prinesených nádob 10 l/obyvateľ, pri rozvoze balenej pitnej vody (5l balenie) v množstve
l/obyvateľ, výdaj denne od 7:30 do 20:00,

do
10

v
v

do
10

Odberné miesto č. 4: Záriečie pred súp.č. 162,
obyvatelia, kapacita 180 obyvateľov, forma výdaja pri rozvoze v cisternách do prinesených nádob 10
l/obyvateľ, pri rozvoze balenej pitnej vody (5l balenie) v množstve 10 l/obyvateľ, výdaj denne
od
7:30 do 20:00.

Ing. Miroslav Jančár
starosta obce
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