NÁVRH

OBEC KLOKOČ

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 10/2019
o dočasnom obmedzení alebo zákaze používania pitnej vody v čase
jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp

Návrh VZN
vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce dňa:

.............................

VZN schválené
Obecným zastupiteľstvom v Klokoči dňa:

.............................

VZN vyhlásené
po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

.............................

VZN účinné dňom:

.............................

Obecné zastupiteľstvo v Klokoči podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 36 ods. 7 písm. b) a 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 verejných kanalizáciách“)
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 10/2019
o dočasnom obmedzení alebo zákaze používania pitnej vody v čase jej
nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
§1
Úvodné ustanovenia
(1)
a)
b)
c)
d)

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje na území obce Klokoč:
dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody v čase jej nedostatku,
spôsob náhradného zásobovania vodou,
spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd,
spôsob zneškodňovania obsahu žúmp.

§2
Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody v čase jej nedostatku
(1) Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, ako
je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, môže vydať starosta obce, a to najmä v dôsledku poklesu
výdatnosti vodného zdroja (napr. sucho), vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok a pod.
(2) Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu podľa
predchádzajúceho odseku sa vykoná písomným oznámením zverejneným na úradnej tabuli obce, na
internetovej stránke obce a jeho viacnásobným vyhlásením v miestnom rozhlase (minimálne 2x
denne po dobu najmenej 3 dní). V písomnom oznámení sa uvedie:
a) presný dátum a čas, odkedy obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného
vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou začal platiť,
b) bližšie podmienky obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody (v prípade obmedzenia
najmä časový úsek dňa, kedy toto obmedzenie platí, na aké činnosti sa obmedzenie vzťahuje
a pod.).
(3) V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely, ako je zásobovanie obyvateľov pitnou
vodou, je zakázané počas dňa od 5.00 hod do 9.00 hod. a od 16.00 hod do 23.00 hod používanie
pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev, polievanie
hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, polievanie
klziska, stavebné účely, upratovanie, napájanie a umývanie hospodárskych zvierat.
(4) V čase zákazu užívania pitnej vody na iné účely, ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou,
je počas celého dňa (24 h) zakázané používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie
záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut,
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napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, polievanie klziska, stavebné účely, upratovanie, napájanie
a umývanie hospodárskych zvierat.
(5) Ak pominú dôvody, kvôli ktorým bolo užívanie pitnej vody v čase jej nedostatku dočasne
obmedzené alebo zakázané, starosta obce neodkladne vydá písomné oznámenie o zrušení tohto
obmedzenia alebo zákazu. Písomné oznámenie obsahuje presný dátum a čas, odkedy je obmedzenie
alebo zákaz zrušený. Písomné oznámenie sa zverejnení na úradnej tabuli obce, na internetovej
stránke obce a viacnásobne sa vyhlási v miestnom rozhlase (minimálne 2x denne po dobu najmenej 3
dní).

§3
Prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody z verejného vodovodu alebo odvádzania
odpadových vôd verejnou kanalizáciou
(1) Prevádzkovateľ verejného vodovodu a prevádzkovateľ verejnej kanalizácie (obec Klokoč) môžu
prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu alebo odvádzanie odpadových vôd do
verejnej kanalizácie z dôvodov vymedzených v § 32 ods. 1 zákona o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách.
(2) Prevádzkovateľ je povinný oznámiť prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody z verejného
vodovodu alebo odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou obci Klokoč, príslušným orgánom
a organizáciám a dotknutým odberateľom vody a producentom odpadových vôd vypúšťaných do
verejnej kanalizácie v termínoch v zmysle § 32 zákona o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách.
(3) Obmedzenie, prerušenie dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd, vrátane
predpokladanej doby trvania, sa oznámi na úradnej tabuli obce, na jej internetovej stránke
a vyhlásením v obecnom rozhlase.

§4
Náhradné zásobovanie pitnou vodou
(1) Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva na miestach distribúcie pitnej vody, a to
cisternami, inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody alebo dodávkami balenej pitnej
vody. Náhradné zásobovanie pitnou vodou vykonáva obec.
(2)

Miesta distribúcie pitnej vody na území obce Klokoč sú:
a) priestor pred obecným úradom,
b) lokalita Sliackovci.

(3) Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané spravidla denne, a to v čase a spôsobom
podľa oznámenia, ktoré zverejní obec. Oznámenie sa vykoná prostredníctvom úradnej tabule,
internetovej stránky obce a obecného rozhlasu, resp. iným vhodným spôsobom.
(4) 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.

§5
Náhradné odvádzanie odpadových vôd
(1) V prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie
podľa § 32 zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách prevádzkovateľ verejnej kanalizácie
zabezpečí pravidelné náhradné odvádzanie odpadových vôd, a to spôsobom dohodnutým s
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vlastníkom verejnej kanalizácie v medziach technických možností a miestnych podmienok alebo
spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie.
(2) Zneškodnenie odpadových vôd zabezpečí prevádzkovateľ ich vývozom do čistiarne odpadových
vôd.
(3) O spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd, ktoré zabezpečí prevádzkovateľ, bude
obec informovať verejnosť prostredníctvom úradnej tabule, internetovej stránky obce a obecného
rozhlasu, resp. iným vhodným spôsobom.

§6
Zneškodňovanie obsahu žúmp
(1) Vlastník 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.
(2) Vlastník žumpy zodpovedá za pravidelný odvoz a zneškodňovanie obsahu žumpy na vlastné
náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na
podnikanie, v súlade s platnými predpismi a v intervale primeranom kapacite žumpy.
(3) Vlastník žumpy je povinný uchovávať originály dokladov o bezpečnom zneškodnení obsahu
žumpy po dobu troch rokov odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy a na požiadanie ho predložiť
kontrolným orgánom štátnej správy a povereným zamestnancom obce Klokoč.
(4) Zakazuje sa vypúšťanie obsahu žúmp do verejnej kanalizácie, do povrchových a podzemných
vôd, do záhrad, priekop, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky, a to aj keby tieto
boli vo vlastníctve majiteľa, resp. užívateľa žumpy.

§7
Sankcie
(1) V prípade, ak sa fyzická osoba dopustí priestupku podľa § 40 ods. 1 písm. j) zákona o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách tým, že poruší toto nariadenie, okresný úrad v zmysle § 40
ods. 2 písm. c) zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách uloží tejto fyzickej osobe
pokutu za uvedený priestupok od 16 eur do 331 eur.
(2) Obec uloží pokutu od 99 eur do 3 319 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie, ktorá porušila § 2 tohto nariadenia1.
(3) V prípade, ak sa právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ dopustí správneho deliktu
tým, že poruší toto nariadenie, obec v zmysle § 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uloží
pokutu za tento správny delikt do 6 638 eur.
(4) Obec pri ukladaní pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie a následky protiprávneho
konania, na porušenie viacerých povinností a na opakované porušenie povinností. Pokutu možno
uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do
troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Výnosy pokút, ktoré uložila obec Klokoč, sú príjmom
rozpočtu obce.

1

§ 39 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z.
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§8
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1)

Kontrolu dodržiavanie tohto nariadenia vykonáva starosta obce a poverení zamestnanci obce.

(2) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Klokoči dňa ............. uznesením č.
.................
(3) Toto nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Klokoč č. 3/2013 o dočasnom
obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd, schválené dňa 13.12.2013 uznesením
č. 38/2013.
(4) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Obecným zastupiteľstvom v Klokoči
a účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli obce.

...........................................
Radoslav Hruška
starosta
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