VZN č.3/2014
o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase
jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd
Obecné zastupiteľstvo obce Lysá pod Makytou podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g/
Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 36 ods. 7, písm. b/
a c/ Zák. č. 442/ 2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:
všeobecne záväznom nariadení:
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje:
a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na
zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci, v čase jej nedostatku,
b) spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp.
§2
Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody
1. Dočasne obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely
ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou môže vyhlásiť starosta obce, a to miestnym
rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce
v týchto prípadoch :
a) pri poklese výdatnosti vodného zdroja z akéhokoľvek dôvodu,
b) pri poruche na verejnom vodovode,
c) pri plánovanej oprave vodovodu alebo príslušného zásobovacieho potrubia,
d) pri vzniku mimoriadnej udalosti, pri ohrození života, zdravia ľudí alebo majetku,
e) pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vôd,
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.
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 10.00 hod. a od 16.00 hod do 23.00 hod
používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie záhrad, ihriska, verejných
priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov
a záhradných jazierok, polievanie klziska, stavebné účely, upratovanie, napájanie
a umývanie zvierat.
3. V čase zákazu užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou
je zakázané celodenne, t.j. 24 hodín používanie pitnej vody z verejného vodovodu na
polievanie záhrad, ihriska, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na
cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, polievanie klziska,
stavebné účely, upratovanie, napájanie a umývanie zvierat.

4. Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou budú v plnom
rozsahu obnovené 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 a odvádzania odpadových vôd obec informuje obyvateľov,
a to miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce.
§3
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 :
a) rozvozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami,
b) rozvozom balenej pitnej vody v PET fľašiach,
c) využitím studní vo vlastníctve fyzických osôb po vykonaní hygienickej, zdravotnej
prípadne veterinárnej kontroly.
2. Odberné miesta a miesta pristavenia cisterny s pitnou vodou:
a) pred obecným úradom obce,
b) pred základnou školou,
c) pri moste na dolnom konci obce ,
d) v časti obce Záhumnie pri dome s.č. 196,
d) verejné priestranstvo pred Domom smútku
3. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na miestach uvedených v ods. 2/ oznámi obec
miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke
obce.
4. Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody
v zníženom množstve 15 litrov na osobu denne, pri mimoriadne nepriaznivých podmienkach
5 litrov na osobu denne.
§4
Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp
1. Obsah žumpy je možné vyvážať len prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo
fyzickej osoby – podnikateľa na miesto na to určené - na čistiareň odpadových vôd, ktorej
prevádzkový poriadok to umožňuje. Vlastník žumpy je povinný preukazným spôsobom na
vlastné náklady zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných kapacite
žumpy a uchovávať doklady o spôsobe zneškodňovania odpadových vôd zo žumpy po
dobu 3 rokov odo dňa vystavenia.
2. Je zakázané vypúšťať alebo vyvážať obsah žumpy :
a) do povrchových alebo podzemných vôd,
b) do stokovej siete verejnej kanalizácie,
c) do dažďovej kanalizácie alebo otvorených či krytých rigolov,
d) do záhrad, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky, aj keby boli vo
vlastníctve užívateľa žumpy.
3. Ak nemožno zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie z dôvodu
mimoriadnej udalosti (pri poruche na verejnej kanalizácii, pri ohrození zdravia ľudí alebo

majetku, pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prác) starosta obce
na základe žiadosti vlastníka nehnuteľnosti a po posúdení situácie, naliehavosti potreby
vývozu a zneškodnenia obsahu žumpy vykoná potrebné kroky k zabezpečeniu náhradného
zneškodňovania obsahu žúmp na náklady vlastníka nehnuteľnosti. Náhradné zneškodňovanie
obsahu žúmp sa zabezpečuje vývozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami
do povolených technologických zariadení alebo na iné miesta na základe povolenia
príslušných orgánov.

§5
Záverečné ustanovenie
1. Porušenie povinnosti ustanovených v tom nariadení právnickou osobou alebo fyzickou
osobou oprávnenou na podnikanie bude kvalifikované ako správny delikt podľa § 39 ods. 3/
Zák. č. 442/2002. Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v z.n.p., za čo môže
obec uložiť pokutu od 99 € do 3 319 €.
2. Porušenie povinností ustanovených v tomto nariadení fyzickou osobou bude kvalifikované
ako priestupok podľa § 40 ods. 1/ písm. j/ Zák. č.442/2002. Z. z. o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách, za čo môže okresný úrad uložiť pokutu od 16 € do 331 €.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 19.8.2014.

Ing. Pavol Gábik
starosta obce

