Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci Slepčany dňa 28.02.2013
Návrh zvesený dňa 18.03.2013

VŠEOBECNE

ZÁVÄ ZNÉ

NARIADENIE

č. 21/2013

o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného
odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp

Obecné zastupiteľstvo v Slepčanoch vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 4 ods.3 ,
písm. g) a § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
právnych predpisov, a ustanovení § 36 ods.9 písm. a),b),c) zákona č.442/2001 Z. z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a doplnení
zákona č.276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:
Všeobecne záväznom nariadení o o spôsobe náhradného zásobovania vodou,
náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp
§1
Úvodné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN) upravuje spôsob náhradného
zásobovania vodou pre prípad havárie alebo obmedzenie dodávky vody z verejného
vodovodu, náhradné odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp
podľa miestnych podmienok.
2) VZN upravuje spôsob zneškodňovania odpadových vôd zo žúmp až do času
vybudovania obecnej kanalizácie a následne likvidáciu odpadových vôd
prostredníctvom verejnej kanalizácie.
§2
Obmedzenie alebo prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu
1) Obyvateľstvo obce je zásobované vodou z verejného vodovodu, ktorého
prevádzkovateľom je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra.
2) Prevádzkovateľ môže dočasne obmedziť alebo prerušiť dodávku vody z verejného
vodovodu z dôvodu:
a) vznik mimoriadnej udalosti
b) porucha na verejnom vodovode
c) plánovaná oprava zariadenia alebo príslušnej zásobovacej trasy
d) ohrozenie života, zdravia ľudí alebo majetku
e) vyhlásenie 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 verejných
kanalizáciách v znení neskorších predpisov , vrátane obnovenia dodávky vody
v normálnom režime. Obecný úrad následne informuje obyvateľov obce o prerušení
dodávky vody alebo obmedzení v dodávke obecným rozhlasom a na web stránke obce.
§3
Náhradné zásobovanie pitnou vodou
1) Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, prevádzkovateľ
vodovodu je povinný zabezpečiť náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou
rozvozom pitnej vody v cisternách na miesto určené obcou.
2) O vzniku takejto situácie a režime náhradného zásobovania pitnou vodou informuje
obec prostredníctvom miestneho rozhlasu, prípadne iným vhodným a obci dostupným
spôsobom.
3) Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody
v zníženom množstve.
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§4
Núdzové zásobovanie pitnou vodou počas krízovej situácie
Ak nie je možné v dôsledku sťažených podmienok na prežitie zabezpečiť dodávku
pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou, prejde obec na núdzové
zásobovanie pitnou vodou, ktorým sa zabezpečuje dodávka pitnej vody len na úrovni
minimálnej potreby pitnej vody, tj. 15 litrov na jednu osobu a deň a v mimoriadne
nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu a deň.
Núdzové zásobovanie pitnou vodou v obci a výdaj pitnej vody obyvateľom obce
zabezpečuje obec. Obec v tomto režime zabezpečí zásobovanie pitnou aj pre
právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na úseku výroby
a zásobovania obyvateľov obce potravinami, na verejné stravovanie obyvateľov obce
a detí v školskej jedálni.
Za koordináciu dodávok vody je zodpovedný starosta obce a pracovníci OcÚ. Výdaj
pitnej vody zabezpečia podľa dohodnutého harmonogramu pracovníci OcÚ spolu
s poslancami OZ.
Súhrnné denné množstvo požadovanej pitnej vody obec zabezpečí dovozom balenej
pitnej vody
§5
Organizácia núdzového zásobovania
Na zabezpečenie núdzového zásobovania pre prvé tri dni sa určuje výdajňa pitnej vody
v sále KD Slepčany pre občanov celej obce Slepčany.
Forma a kapacita výdaja pri vyhlásení krízového stavu bude spresnená operatívne
podľa potreby.
Osoby zodpovedné za výdaj pitnej vody vo výdajni budú určené menovacím dekrétom
starostu obce.
§6
Dokumentácia obce na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou
Obec na základe analýzy a vyhodnotenia bezpečnostných rizík dodávky pitnej vody
pre obyvateľov verejným vodovodom vypracuje vlastnú dokumentáciu na úseku
núdzového zásobovania v tomto rozsahu:
a) „ Plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie v obci
Slepčany“ . Tento dokument obsahuje:
- prehľad potreby pitnej vody na prvé tri dni krízovej situácie
- evidenciu výdajní pitnej vody a prehľad o zodpovedných osobách určených na
výdaj pitnej vody obyvateľom
- evidenciu o pitnej vode
- zoznam obyvateľov podľa jednotlivých výdajní
Dokumentácia pre núdzové zásobovanie pitnou vodou je vedená ako samostatná, pre
prípad riešenia zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie a podľa potreby
sa aktualizuje.
§7
Náhradné odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie žúmp

1. Vymedzenie základných pojmov:
- pôvodca odpadových vôd akumulovaných v žumpe je každý, koho činnosťou
odpadové vody vznikajú
- splašková odpadová voda je použitá voda z domácností, z kúpeľní, z WC,
a z ostatných zariadení v ktorých sa používa voda na varenie, umývanie a pod.

-

-

žumpa je zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na
akumuláciu odpadových vôd z domácností.
obsah žúmp je podľa Zoznamu II, prílohy č. 1 vodného zákona škodlivou
látkou a platia pre ňu ustanovenia § 39 zákona č.364/2004 Z. z. o vodách a o
zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov
prevádzkovateľ žumpy je vlastník alebo nájomca objektu

2. Zneškodňovanie odpadových vôd
- prevádzkovateľ žumpy je povinný pri likvidácii odpadových vôd zo žumpy
dodržiavať všetky platné právne predpisy
- pri nakladaní s obsahom žumpy je každý povinný chrániť zdravie obyvateľstva
a životné prostredie
- umiestnenie žumpy na pozemku musí umožňovať prístup k žumpe za účelom
jej vyprázdňovania a musí byť umiestnená tak, aby umožňovala výhľadové
napojenie stavby na verejnú kanalizáciu ( ustanovenie § 11, ods.2 a 3 vyhl.
MŽP SR č. 532/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) a musí zodpovedať
príslušným slovenským normám
- prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy na vlastné
náklady prostredníctvom na to oprávnených právnických a fyzických osôb
- prepravca obsahu žumpy je povinný ho odovzdať k zneškodneniu len na miesto
na to určené – čistiareň odpadových vôd
- zakazuje sa vypúšťať obsah žumpy do záhrad, priekop, na trávnaté plochy
a všetky poľnohospodárske a lesné pozemky, aj keby boli vo vlastníctve
prevádzkovateľa žumpy. Zakazuje sa vypúšťanie obsahy žumpy do
povrchových a podzemných vôd a do verejnej kanalizácie mimo miest na to
určených
§8
Sankcie
1) Porušenie tohto VZN je priestupkom podľa § 40 ods.1 písm. j) zákona č.442/2001 Z.
z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a
doplnení zákona č.276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) Za porušenie tohto VZN môže byť oprávneným kontrolným orgánom uložená pokuta
od 16 € do 331 €.
§9
Záverečné ustanovenia
1) Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Slepčanoch, uznesením č.1 zo
dňa 19.03.2013
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 19.3.2013
V Slepčanoch 19.03.2013

Ing. Ján Határ
starosta obce

