Všeobecne záväzné nariadenie
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odvetviach v znení neskorších predpisov
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Michal R E Č K A
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Obecné zastupiteľstvo Obce Čaňa uznesením číslo 85 b)/2015, prijatom na svojom rokovaní
dňa 25.9.2015 v súlade s § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodov 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 :
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podľa miestnych podmienok:
a) dočasné obmedzenie alebo zakázanie užívania pitnej vody na iné účely, ak je to
nevyhnuté na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku,
b) spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou na území obce,
c) spôsob odvádzania odpadových vôd v prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania
vôd do verejnej kanalizácie,
d) povinnosti prevádzkovateľov žúmp pri odvádzaní odpadových vôd do žúmp a ich
následné zneškodňovanie.
Článok 2
Dočasné obmedzenie alebo zakázanie používania pitnej vody v čase jej nedostatku
alebo odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1. Prevádzkovateľ verejného vodovodu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice, môže dočasne obmedziť alebo prerušiť dodávku pitnej vody
z verejného vodovodu z dôvodov vymedzených v § 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 platnom znení.
2. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu sa v takýchto prípadoch zabezpečuje v
zníženom množstve.
3. Pri dočasnom obmedzení užívania pitnej vody sa zakazuje používanie pitnej vody na
iné účely (polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev, napúšťanie a dopĺňanie
bazénov, na stavebné účely a umývanie áut), a to od vyhlásenia obmedzenia až do jeho
zrušenia.
4. Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné
účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou obec oznámi spôsobom v mieste
obvyklým (vyhlásením v obecnom rozhlase, oznamom na úradnej tabuli a na
internetovej stránke obce). Vo vyhlásení sa uvedie čas, odkedy platí uvedené
obmedzenie alebo zákaz a kedy je ukončené.
Čl. 3
Náhradné zásobovanie pitnou vodou a náhradné odvádzanie odpadových vôd
1. Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva v prípade akútneho nedostatku pitnej
vody v obci, v prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody z verejného
vodovodu najmä z dôvodov:
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a) mimoriadnych klimatických podmienok,
b) pri poruche na verejnom vodovode,
c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
d) pri obmedzení zásobovania vodou,
e) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach.
Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva:
a) rozvozom cisternami,
b) dodávkami balenej pitnej vody,
c) inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody.
Miesta distribúcie pitnej vody, odberné miesta a čas pristavenia vozidla oznámi obec
občanom spôsobom v mieste obvyklým (vyhlásením v obecnom rozhlase, oznamom na
úradnej tabuli a na internetovej stránke obce), ktorý maximálne zabezpečí
informovanosť obyvateľstva. Obec určí miesto pristavenia cisterny s pitnou vodou
a odberné miesta podľa lokality a aktuálnej situácie.
Náhradné a núdzové zásobovanie pitnou vodou bude vykonávané spravidla denne
v čase od 7:00 hod. do 21:00 hod..
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 (§ 4 ods. 1 vyhlášky Ministerstva životného
prostredia č. 220/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní pitnou
vodou na obdobie krízovej situácie).
Zásobovateľ pitnej vody zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou
nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky kvality
pitnej vody.
V prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd verejnou
kanalizáciou z dôvodu mimoriadnej udalosti (pri ohrození zdravia ľudí alebo majetku,
pri vykonaní opráv) zabezpečí obec pravidelné náhradné odvádzanie a zneškodňovanie
odpadových vôd odvozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami
organizácií, ktoré majú na to oprávnenie.
Článok 4
Zneškodňovanie obsahu žúmp

1. Vlastník alebo užívateľ žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby
nedochádzalo k úniku odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo
poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.
2. Vlastník alebo užívateľ žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodnenie obsahu žumpy
na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej osoby a v súlade s platnými predpismi
v intervaloch primeraných kapacite žumpy.
3. Prepravca je povinný obsah žumpy odovzdať len do zariadenia na to určeného v súlade
s platnými predpismi.
4. Vlastník alebo užívateľ žumpy je povinný uchovávať doklad o bezpečnom zneškodnení
obsahu žumpy po dobu troch rokov a na požiadanie ho predložiť kontrolným orgánom
štátnej správy alebo povereným zamestnancom obce.
5. V prípade nepreukázania dokladu o spôsobe zneškodnenia obsahu žumpy alebo v
prípade zistenia znečistenia okolia žumpy, nehnuteľnosti, pôdy alebo povrchových
resp. podzemných vôd, ktoré by mohlo súvisieť s prevádzkou žumpy, môže kontrolný
orgán uložiť povinnosť zabezpečiť aktuálny doklad o skúške vodotesnosti žumpy.
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Článok 5
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Porušenie zákazu a povinností ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením
fyzickou osobou je priestupkom podľa § 48 zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 33 eur.
2. Porušenie zákazu a povinností ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením
právnickou osobou a fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie je iným správnym
deliktom podľa §13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do výšky 6638 eur.
3. Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na škodlivé následky porušenia
povinnosti, dĺžku trvania protiprávneho stavu a na okolnosti, za ktorých k porušeniu
povinnosti došlo.
4. Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:
a) starosta obce
b) hlavný kontrolór obce
c) poslanci obecného zastupiteľstva
d) členovia komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia
e) poverení zamestnanci obce.
5. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Čani
uznesením č. 85 b)/2015 zo dňa 25.9.2015.
6. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dní od vyvesenia na úradnej
tabuli obce.

Michal R E Č K A
starosta obce
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