OBEC VEĽKÝ ĎUR

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2013
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Veľký Ďur

Návrh tohto VZN:
 bol vyvesený (publikovaný) na pripomienkovanie na úradnej tabuli dňa 5.4.2013
 bol zvesený z úradnej tabule obce dňa 13.6.2013
VZN bolo po jeho schválení obecným zastupiteľstvom dňa 13.6.2013:
 vyvesené (publikované) na úradnej tabuli dňa 14.6.2013
 zvesené z úradnej tabule obce dňa 30.6.2013
VZN nadobúda účinnosť dňa 1.7.2013

Obec Veľký Ďur podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 36 ods. 9
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 vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľký Ďur
č. 3/2013
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Veľký Ďur
§1
Predmet úpravy
Toto ,,Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľký Ďur č. 3/2013 o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu
žúmp na území obce Veľký Ďur“ upravuje:
a) spôsob náhradného zásobovania vodou,
b) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp.
§2
Obmedzenie alebo prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu
1.

Obyvateľstvo obce Veľký Ďur je zásobované vodou z verejného vodovodu, ktorého
prevádzkovateľom je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Levice.

2.

Prevádzkovateľ môže prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu:
 z dôvodu mimoriadnej udalosti,
 pri poruche na verejnom vodovode alebo na verejnej kanalizácii,
 pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
 pri vyhlásení 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
§ 32 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, vrátane
obnovenia dodávky vody v normálnom režime z verejného vodovodu.

§3
Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
1.

Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, prevádzkovateľ je
povinný zabezpečiť náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou rozvozom pitnej
vody na miesto určené obcou.

2.

Dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom cisternami alebo
inými prepravnými prostriedkami.

3.

Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na miesto určené obcou oznámi obec reláciami
v miestnom rozhlase, oznamom zverejneným na úradnej tabuli obce a oficiálnej webovej
stránke obce.

4.

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
Núdzové zásobovanie pitnou vodou počas krízovej situácie

1.

Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok na prežitie zabezpečiť
dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou, prejde sa na núdzové
zásobovanie pitnou vodou, akým sa zabezpečuje dodávka pitnej vody len na úrovni
minimálnej potreby pitnej vody.

2.

Núdzové zásobovanie pitnou vodou v obci a výdaj pitnej vody obyvateľstvu organizuje
a zabezpečuje obec. Obec zabezpečí zásobovanie pitnou vodou aj pre právnické a fyzické
osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na úseku výroby a predaja
potravinárskych výrobkov, verejného stravovania, školskej jedálne a pre zariadenia
pôsobiace na území obce v prospech obyvateľstva.
§5
Potreba pitnej vody pre núdzové zásobovanie obyvateľov

1.

Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie je 10 litrov na osobu/deň,
v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu/deň a to najviac tri dni
po sebe.

2.

Celková núdzová potreba pitnej vody je súčtom núdzovej potreby vody pre obyvateľstvo
a núdzovej potreby vody pre všetky subjekty vrátane subjektov hospodárskej mobilizácie.

3.

Obec určí počet výdajní pitnej vody, vymedzí ich presné miesto dislokácie.

4.

Obec určí do výdajní pitnej vody osoby, ktoré budú zodpovedné za prevzatie pitnej vody
od dodávateľa a zabezpečia jej nerušivý a pokojný výdaj.

5.

Obec taktiež určí osobu, ktorá bude zodpovedná za koordináciu a zabezpečenie
požiadaviek na pitnú vodu a za koordináciu dodávok vody na území obce s dodávateľom
pitnej vody.
§6
Organizácia núdzového zásobovania

1.

Na zabezpečenie núdzového zásobovania pre prvé tri dni sa určuje nasledovná výdajňa
pitnej vody pre obyvateľov obce Veľký Ďur:
Výdajňa č. 1: priestor pri obecnom úrade (Dolný Ďur)
Výdajňa č. 2: priestor pri kultúrnom dome (Horný Ďur)
Výdajňa č. 3: priestor pri knižnici (Rohožnica)

2.

Forma a kapacita výdaja pri vyhlásení krízového stavu bude spresnená operatívne podľa
potreby.

3.

Osoby zodpovedné za výdaj pitnej vody v jednotlivých výdajniach budú určené
menovacím dekrétom starostu obce.
§7
Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd
a zneškodňovania obsahu žúmp

1.

Ako náhradné odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp až
do vybudovania verejnej kanalizácie sa určuje odvoz odpadu zo žúmp a septikov
cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami.

2.

Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch
primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených
právnických a fyzických osôb.

3.

Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu obce
doklad o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy.

4.

Prepravca obsahu žumpy je povinný ho odovzdať k zneškodneniu len na miesto na to
určené – čistiareň odpadových vôd, ktorej prevádzkový poriadok to umožňuje.

5.

Do žúmp nie je možné odvádzať zrážkovú vodu.

6.

Zakazuje sa vypúšťať obsah žúmp do povrchových a podzemných vôd.

7.

Zakazuje sa vypúšťať obsah žúmp do záhrad, priekop, na trávnaté plochy a všetky
poľnohospodárske a lesné pozemky, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.
§8
Stavba a prevádzka žumpy

1.

Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na zhromažďovanie
odpadových vôd z domácností.

2.

Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom
a technickým normám.

3.

Umiestnenie žumpy na pozemku musí umožňovať prístup k žumpe za účelom jej
vyprázdňovania a musí byť umiestnená tak, aby umožňovala výhľadové pripojenie stavby
na verejnú kanalizáciu.

4.

Dno a steny žumpy musia byť vodotesné – nepriepustné, tak aby odpadová voda
nepresakovala do okolitého prostredia a neznečisťovala ho.

5.

Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby
nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo
poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.

6.

Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou musí
zodpovedať príslušným slovenským technickým normám.
§9
Sankcie

1.

Porušenie povinnosti a zákazu ustanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením
fyzickou osobou je priestupkom podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších právnych predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 33 €.

2.

Porušenie povinnosti a zákazu ustanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením
právnickou osobou a fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie je iným správnym
deliktom, za ktorý môže obec podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638 €.

3.

Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

4.

Výnos z pokút uložených obcou je príjmom rozpočtu obce.

§ 10
Záverečné ustanovenia
1.

Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Ďure.

2.

Na Všeobecne záväznom nariadení obce Veľký Ďur č. 3/2013 o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu
žúmp na území obce Veľký Ďur sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Ďure dňa
13.6.2013 uznesením č. 154/14/2013 a nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia.

Ing. Peter Benko
starosta obce

