
Schválené:          17.7.2014 

Vyhlásené:         18.7.2014 

Účinnosť:            03.8.2014 

Obecné zastupiteľstvo v Nemečkách na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 36 ods. 7 písm. b) a c) 

zákona NR SR  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 sa 

uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2014 

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a 

o zneškodňovaní obsahu žúmp 

 

Článok 1 
Predmet úpravy 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej „VZN“) upravuje: 

a) spôsob náhradného zásobovania vodou, 

b) spôsob zneškodňovania obsahu žúmp. 

 

Článok 2 

Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou 

§ 1 

Základné ustanovenia 

a) Náhradné zásobovanie vodou je spôsob dodávky pitnej vody v prípade znečistenia vody 

v studniach, nakoľko obec nemá vybudovaný verejný vodovod 

b) Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, alebo teroristické 

útoky. 

 

§ 2 

Náhradné zásobovanie pitnou vodou 

1. Núdzové zásobovanie pitnou vodou je spôsob dodávky pitnej vody – ktorým sa 

zabezpečuje dodávka pitnej vody len na úrovni minimálnej potreby pitnej vody. 

2. 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 na tri po 

sebe nasledujúce dni. 

3. Náhradné zásobovanie  v rámci núdzového zásobovania pitnou vodou sa vykonáva : 

• cisternami 

• dodávkami balenej pitnej vody 

• inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody. 

 

4. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané spravidla denne, v čase od 7:00 hod. do 

21.00 hod. 



Obec nedisponuje žiadnou cisternovou súpravou na pitnú vodu.  Dovoz pitnej vody je možný 

cisternami na základe objednávky od  Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.. 

 

§ 3 

 

Organizácia núdzového zásobovania 

 

1.Na zabezpečenie núdzového zásobovania pre prvé tri dni sa určujú nasledovné výdajne pitnej vody: 

Výdajňa č. 1:   pred obecným úradom, ktorá zabezpečuje výdaj pitnej vody pre občanov celej obce. 

 

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. 

Článok 3 

Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp 

1. Užívateľ žumpy je povinný zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy v čistiarni 

odpadových vôd na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo 

fyzickej osoby a v súlade s platnými predpismi, a to v intervale primeranom ku kapacite 

žumpy. 

2. Užívateľ žumpy preukazuje splnenie povinnosti podľa ods. 1. originálom dokladu o 

zneškodnení obsahu žumpy  na vyžiadanie orgánu štátnej vodnej správy. 

3. Užívateľ žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k 

únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia 

obyvateľov alebo životného prostredia. 

Článok 4 

Zodpovednosť za porušenie povinností 

1. Fyzickej osobe, prevádzkovateľovi žumpy, môže byť uložená pokuta v priestupkovom 

konaní podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. 

2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila toto VZN, 

uloží mesto pokutu podľa § 39 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a 

verejných kanalizáciách. 

Článok 5 

Záverečné ustanovenie 

 

Toto VZN č.2/2014 bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nemečkách dňa 

17.7.2014 uznesením č. B/18/2014 odst.2  a nadobúda platnosť a účinnosť 15-tym dňom od 

jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce. 

                                                                                                          

 

 

                                                                                                             Ing.Viera Uhlárová 

                                                                                                                  starostka obce 



  

  

  

  

  

  

  

 


