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OBEC KAMENEC POD VTÁČNIKOM
Obec Kamenec pod Vtáčnikom na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 71 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov, podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších
predpisov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2021
O SPÔSOBE NÁHRADNÉHO ZÁSOBOVANIA VODOU A NÁHRADNÉHO
ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD A O ZNEŠKODŇOVANÍ OBSAHU ŽÚMP NA ÚZEMÍ
OBCE KAMENEC POD VTÁČNIKOM
Čl. I
Predmet
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) ustanovuje:
a) spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
b) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp

Čl. II
Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo obmedzenia
dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov uvedených v zákone č. 442/2002 Z.
z o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.
276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
Náhradné zásobovanie do miest distribúcie pitnej vody sa vykonáva cisternami, dodávkami
balenej pitnej vody a inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody tak, aby voda
spĺňala všetky podmienky na kvalitu pitnej vody. Náhradné zásobovanie zabezpečuje
prevádzkovateľ verejného vodovodu v spolupráci s obcou Kamenec pod Vtáčnikom.
Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané denne.
Odberné miesta a čas distribúcie pitnej vody oznámi obec prostredníctvom miestneho
rozhlasu, na internetovej stránke obce a úradnej tabuli.
Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody
v zníženom množstve a vykonáva sa denne.
Minimálna spotreba pitnej vody pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou je 10 litrov na osobu
denne, pri mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac na tri
po sebe nasledujúce dni.

Čl. III
Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd
a zneškodňovanie obsahu žúmp
1.

2.
3.

4.
5.
a)
b)
c)
6.

Obec Kamenec pod Vtáčnikom v súčasnosti nemá vybudovanú kanalizáciu. V prípade
mimoriadnej udalosti obec zabezpečí
náhradné odvádzanie odpadových vôd
prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie
v súlade s platnými predpismi, a to aj v prípade vybudovania verejnej kanalizácie.
Termíny náhradného odvádzania odpadových vôd budú oznámené dostupnými verejnými
oznamovacími prostriedkami.
V súlade so znením zákona 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), je ten, kto
akumuluje odpadové vody povinný zabezpečovať ich zneškodnenie odvozom do čistiarne
odpadových vôd.
Odvoz odpadových vôd zo žumpy vykonáva osoba, ktorá na vykonanie takejto činnosti má
vydané povolenie v zmysle osobitného zákona.
Obsah žumpy je zakázané vypúšťať alebo vyvážať do:
povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne obce,
dažďovej kanalizácie,
záhrad, odvodňovacích rigolov, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky a iné
plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.
Vlastník žumpy zabezpečuje vývoz a zneškodnenie
obsahu žumpy v intervaloch
zodpovedajúcich kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej
osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie v súlade s platnými predpismi.

Čl. IV
Kontrolná činnosť a sankcie
1.
2.

Kontrolnú nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú zamestnanci obce na základe písomného
poverenia starostu obce.
Porušenie tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov.

Čl. V
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

Toto VZN bolo schválené uznesením č. 204/2021 dňa 11.11.2021.
Účinnosťou tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2014.
Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia nariadenia na úradnej
tabuli a na webovom sídle obce.

Ing. Dušan Ďuriš
starosta obce

