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Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2021
OBCE Očkov
o

spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o
zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Očkov

Obec Očkov, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a podľa § 36 ods. 7 písm. c) 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 o
verejných vodovodoch a kanalizáciách“) sa uznieslo na vydaní tohto
Všeobecne záväzného nariadenia č. 02/2021 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Očkov
Čl. I.
Predmet nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie upravuje :
a) spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou,
b) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd
c) zneškodňovanie obsahu žúmp
Čl. II.
Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo obmedzenia
dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov uvedených v zákone o verejných
vodovodoch a kanalizáciách.1
2. Náhradné zásobovanie do miest distribúcie pitnej vody v rámci núdzového zásobovania
pitnou vodou sa vykonáva cisternami, dodávkami balenej pitnej vody a inými
prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody. Náhradné zásobovanie zabezpečuje
prevádzkovateľ verejného vodovodu v spolupráci s obcou Očkov.
3. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané spravidla denne.
4. Čas distribúcie pitnej vody na miesta distribúcie oznámi mesto písomným oznámením na
úradnej tabuli, na internetovej stránke mesta alebo miestnym rozhlasom.
1.

§ 32 ods.1 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
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5.

Dodávka pitnej vody sa pri náhradnom zásobovaní zabezpečuje v zníženom množstve.
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 počas
troch po sebe nasledujúcich dňoch.2
6. 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.
Čl. III.
Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd
1. V prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd do verejnej
kanalizácie z dôvodu mimoriadnych klimatických podmienok, pri poruche na verejnej
kanalizácii, pri ohrození zdravia ľudí alebo majetku, pri vykonávaní plánovaných opráv a
údržbárskych a revíznych prácach prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zabezpečí ich
zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd.
2. O spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd prevádzkovateľom, bude verejnosť
informovaná prostredníctvom úradnej tabule obce, webového sídla obce, obecného
rozhlasu, prípadne iným spôsobom.
Čl. IV.
Zneškodňovanie obsahu žúmp
1. Vlastník žumpy je povinný prevádzkovať a udržiavať žumpu tak, aby nedošlo k úniku
odpadových vôd zo žumpy a ohrozovania životného prostredia a zdravia ľudí.
2. Užívateľ žumpy je povinný zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy na vlastné
náklady odvozom do čistiarne odpadových vôd v súlade s platnými predpismi a to v
intervale primeranom ku kapacite žumpy.
3. Obsah žumpy je zakázané vypúšťať alebo vyvážať do povrchových a podzemných vôd, do
stokovej siete (mimo miest na to určených prevádzkovateľom kanalizácie), dažďovej
kanalizácie, odvodňovacích rigolov, záhrad na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné
pozemky a iné plochy.
4. Podľa § 36 ods.4 zák. č. 364/2004 o vodách zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) je
užívateľ žumpy povinný na výzvu mesta alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť
doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky.
5. Odvoz odpadových vôd vykonáva prevádzkovateľ verejnej kanalizácie alebo osoba
oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je

§ 4 ods. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 220/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní
pitnou vodou na obdobie krízovej situácie
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povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal. Doklad o odvoze odpadových
vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný,
dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov
osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.

Čl. V.
Sankcie
Porušenie tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitného predpisu.3
Čl. IX.
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o spôsobe náhradného zásobovania vodou,
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Očkov bolo
schválené obecným zastupiteľstvom v Očkove dňa 15. 12. 2021 a nadobúda účinnosť
15.dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

Miroslav Beňovič, v.r.
starosta obce

zákon č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon)
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