Návrh

OBEC MALÁ LEHOTA
Obec Malá Lehota podľa § 4 ods. 3 písm. g) A § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 36
ods. 7, písm. b) a 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 4/2013
o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej
nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
na území obce Malá Lehota
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje:
a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to
nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou
b) spôsob náhradného zásobovania vodou
c) spôsob zneškodňovania obsahu žúmp
§2
Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody
1. Obec Malá Lehota v súčinnosti so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou
spoločnosťou, a.s. Banská Bystrica, ako prevádzkovateľom verejného vodovodu,
môže dočasne obmedziť alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu
z dôvodov uvedených v § 32 zákona č. 442/2002 Z.z.
2. Obmedzenie, prerušenie dodávky, zákaz užívania pitnej vody oznámi obec spôsobom
v mieste obvyklým.
3. V čase obmedzenia užívania pitnej vody je zakázané používanie pitnej vody na iné
účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou (napr. na polievanie záhrad,
hrobových miest na cintoríne, ihrísk, verejných priestranstiev, na umývanie áut, na
napúšťanie bazénov, na stavebné účely a upratovanie) a to od vyhlásenia
obmedzenia až do jeho zrušenia.
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 pitnou vodou, čo obec oznámi spôsobom v mieste
obvyklým.
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§3
Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
1. Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykoná v prípade prerušenia alebo
obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu mimoriadnej udalosti, pri
poruche na verejnom vodovode, pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku, pri
obmedzení zásobovania vodou.
2. Dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním zabezpečuje prevádzkovateľ
v spolupráci so starostom obce cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami,
prípadne dodávkami balenej pitnej vody. V období núdzového zásobovania pitnou
vodou je zakázané používanie pitnej vody na účely.
3. O miestach a čase pristavenia cisterny informuje obec v mieste spôsobom obvyklým.
4. Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje pitná voda
v zníženom množstve. Minimálna potreba pitnej vody pri núdzovom zásobovaní
pitnou vodou je 15 l na osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 l
na osobu denne, najviac však na 3 po sebe nasledujúce dni.
5. V čase náhradného zásobovania bude podľa podmienok dodávka úžitkovej vody na
sociálne a hygienické účely zabezpečená z prírodných zdrojov, z obecných
a súkromných studní.
6. Prevádzkovateľ 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.
§4
Práva a povinnosti odberateľov pitnej vody
Odberateľ pitnej vody – fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ
1. pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou má právo na odber pitnej vody
v stanovenom množstve podľa tohto VZN,
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 prevádzkovateľa a starostu obce pri odoberaní pitnej
vody na odbernom mieste,
4. je povinný dodržiavať podmienky obmedzenia alebo prerušenia dodávky pitnej vody
uvedené v § 2 tohto VZN.
§5
Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp
1. Prevádzkovateľ (vlastník) žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby
nedochádzalo k úniku odpadovej vody do pôdy a podložia s jej následným priesakom
do spodných vôd a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo
životného prostredia.
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2. Prevádzkovateľ (vlastník) je povinný vyprázdňovať žumpu na vlastné náklady
prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby oprávnenej na túto činnosť v súlade
s platnými právnymi predpismi, v intervaloch primeraných kapacite žumpy.
Zneškodňovanie obsahu žúmp sa zabezpečuje vývozom cisternami.
3. Prevádzkovateľ (vlastník) žumpy je povinný doklad o zneškodňovaní obsahu žumpy
uchovať po dobu troch rokov odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy a je povinný ho
na požiadanie predložiť kontrolnému orgánu obce.
4. Prevádzkovateľ (vlastník) je povinný v prípadoch odôvodneného podozrenia z úniku
odpadových vôd, tiež pri zistení znečistenia vôd, zabezpečiť vykonanie skúšky
vodotesnosti žumpy a Obecnému úradu v Malej Lehote predložiť nový doklad
o vodotesnosti žumpy.
§6
Práva a povinnosti prevádzkovateľa žumpy
Prevádzkovateľ žumpy:
1. Má právo na informáciu o právnických alebo fyzických osobách oprávnených na
likvidáciu obsahu žúmp.
2. Je povinný archivovať údaje o vývoze žumpy v zmysle § 5 bod 3 tohto VZN.
3. Je povinný umožniť zástupcom obce kontrolu stavu žumpy a poskytnúť pravdivé
informácie potrebné pre plnenie tohto VZN.
§7
Kontrolná činnosť
Kontrolu dodržiavania VZN je oprávnený vykonávať starosta obce, hlavný kontrolór obce,
poverení zamestnanci obce (obecný úrad), príslušná komisia.
§8
Sankcie
Za porušenie tohto VZN sú sankcie upravené v zákone SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov a v zákone SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších a v § 39 zákona NR SR 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.
§9
Záverečné ustanovenia
Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Malej Lehote dňa.........., uznesením č.
.........
Marta Tisovská
starostka obce
Vyvesené: 27.11.2013
Schválené:
Vyhlásené:
Nadobúda účinnosť:
3

