Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2015
o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na
území obce Dvorec
Obec Dvorec na základe § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a podľa § 36 ods. 7 písm. b) a c) zák. 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 o spôsobe náhradného zásobovania
vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
na území obce Dvorec.

Článok 1
Základné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom obmedzení alebo zákaze
užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného
zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp na území obce Dvorec (ďalej len „VZN“) upravuje:
a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely v čase jej
nedostatku;
b) spôsob náhradného zásobovania vodou;
c) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp
podľa miestnych podmienok.

Článok 2
Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody
1. V súlade s ustanovením § 32 zákona 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 (ďalej len „zákon č. 442/2002 Z.
z.“) môže prevádzkovateľ prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného
vodovodu.
2. Prevádzkovateľom verejného vodovodu na území obce Dvorec je
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
3. O prerušení alebo obmedzení užívania pitnej vody z verejného vodovodu
informuje obec odberateľov cestou obecného rozhlasu, oznamom na úradnej tabuli a
na internetovej stránke obce. 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.

4. V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie
obyvateľov pitnou vodou je zakázané pitnú vodu z verejného vodovodu používať na
polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na
cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, na stavebné
účely, upratovanie a pod.
5. Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovená bez meškania po pominutí
dôvodov obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na
iné účely ako jej zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky pitnej
vody obec informuje obyvateľov obce cestou obecného rozhlasu, oznamom na
úradnej tabuli a na internetovej stránke obce.
6. Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným
orgánom a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v
termíne stanovenom podľa § 32 zákona č. 442/2002 Z. z., vrátane obnovenia
dodávky vody v normálnom režime z verejného vodovodu.

Článok 3
Náhradné zásobovanie pitnou vodou
1. Pri prerušení alebo obmedzení dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v
prípadoch uvedených v § 32 ods. 3 a 4 zákona č. 442/2002. Z. z., zabezpečí
prevádzkovateľ verejného vodovodu náhradné zásobovanie pitnou vodou.
2. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané v medziach technických
možností a miestnych podmienok prevádzkovateľa verejného vodovodu, alebo
spôsobom ustanoveným v prevádzkovom poriadku verejného vodovodu, spravidla
denne v čase od 7:00 hod. do 21:00 hod.
a) rozvozom pitnej vody v cisternách, ktoré podľa potreby zabezpečí prevádzkovateľ
verejného vodovodu, do obcou určených miest výdajní pitnej vody;
b) rozvozom balenej pitnej vody do obcou určených miest výdajní pitnej vody;
c) inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody.
3. Miesta a čas náhradného zásobovania pitnou vodou oznámi obec miestnym
rozhlasom, na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
4. Prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za to, že pri náhradnom
zásobovaní pitnou vodou nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať
všetky podmienky na kvalitu pitnej vody.

Článok 4
Zneškodňovanie obsahu žúmp
1. Vlastník resp. užívateľ žumpy je povinný zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie
obsahu žumpy v intervaloch primeraných kapacite žumpy, na vlastné náklady
prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

2. Vlastník resp. užívateľ žumpy je povinný predložiť na vyžiadanie poverených
zamestnancov obce Dvorec písomný doklad o spôsobe zneškodňovania odpadových
vôd zo žumpy.
3. Vlastník resp. užívateľ žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby
nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia.
4. Obsah žumpy je zakázané vypúšťať alebo vyvážať do povrchových a podzemných
vôd, do dažďovej kanalizácie a na ostatné priestranstvá.

Článok 5
Spoločné ustanovenia
1. Na území obce vyhlasuje, organizuje a riadi úlohy spojené s krízovou situáciou
predseda krízového štábu, ktorým je starosta obce.
2. Informácie pre obyvateľov sa vykonávajú prostredníctvom obecného rozhlasu,
oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

Článok 6
Sankcie
1. Pri porušení ustanovení tohto VZN sa postupuje v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z. z.
2. Výnosy z pokút uložených obcou sú príjmom rozpočtu obce.

Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN obce Dvorec bol zverejnený dňa 18.5.2015.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Dvorec sa uznieslo na tomto VZN dňa 3.6.2015
uznesením č. 2/2015 bod 3.
3. VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.
Ing. Eva Srncová
starostka obce
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