Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017
o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Oravská Jasenica
Obec Oravská Jasenica v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č 369/1990 Zb.,
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 36 ods. 7 písm. b) a c) zák. 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 ( ďalej ako
„zákon č. 422/2002 Z. z.“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného
zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
na území obce Oravská Jasenica
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Predmetné všeobecné záväzné nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou,
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce
Oravská Jasenica ( ďalej len „VZN“ ) upravuje:
a) Prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu alebo
odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou a zákaz užívania pitnej vody na
iné účely v čase jej nedostatku
b) Spôsob náhradného zásobovania vodou
c) Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd
d) Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp
Článok 2
Prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu alebo
odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou a zákaz užívania pitnej vody na iné
účely v čase jej nedostatku
1. V zmysle ustanovenia § 32 ods. 1 zákona 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 „prevádzkovateľ môže prerušiť alebo
obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu alebo odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
a)z dôvodu mimoriadnej udalosti
b)pri poruche na verejnom vodovode alebo na verejnej kanalizácii,
c)pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
d)pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach,
e)pri obmedzení zásobovania vodou,
f)pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vôd,
g)ak nevyhovuje zariadenie odberateľa alebo producenta technickým požiadavkám tak, že kvalita vody vo
verejnom vodovode môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo spôsobiť škodu na majetku,
h)ak zariadenie odberateľa alebo producenta alebo spôsob odberu vody alebo odvádzania odpadových vôd
je v rozpore s dohodnutými technickými podmienkami tak, že môže ohroziť zdravie, bezpečnosť osôb
alebo majetok, prípadne spôsobiť neprípustné technické alebo technologické zmeny v dodávke vody, v
odvádzaní odpadových vôd alebo čistení odpadových vôd,

i)ak neumožní odberateľ alebo producent prevádzkovateľovi prístup k meradlu alebo vodovodnej prípojke
alebo ku kanalizačnej prípojke,
j)ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej prípojky alebo kanalizačnej prípojky,
k)ak odberateľ alebo producent nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach alebo na
svojej vodovodnej prípojke, alebo na svojej kanalizačnej prípojke v lehote stanovenej prevádzkovateľom,
ktorá nesmie byť kratšia ako tri dni,
l)pri preukázaní neoprávneného odberu vody alebo neoprávneného vypúšťania odpadových vôd,
m)v prípade nezaplatenia vodného alebo stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti,
n)v prípade neplnenia iných povinností odberateľom alebo producentom, ktoré mu vyplývajú z tohto
zákona, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z prevádzkového poriadku verejného vodovodu alebo
z prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie alebo zo zmluvy uzavretej s vlastníkom verejného
vodovodu alebo verejnej kanalizácie,
o)pri poruche na vodovodnej prípojke alebo kanalizačnej prípojke v prípade, ak je vodovodná prípojka
alebo kanalizačná prípojka majetkom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie,
p)z iných dôvodov podľa osobitných predpisov.“
2. Prevádzkovateľom verejného vodovodu na území obce Oravská Jasenica je spoločnosť:
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
3. O prerušení alebo obmedzení užívania pitnej vody z verejného vodovodu informuje obec
Oravská Jasenica obyvateľov prostredníctvom obecného rozhlasu, oznamom na úradnej
tabuli, internetovej stránke obci prípadne iným spôsobom. Vo vyhlásení sa uvedie čas
odkedy platí obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné
účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.
4. V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov
pitnou vodou je zakázané pitnú vodu z verejného vodovodu používať na polievanie
záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne,
umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, na stavebné účely, upratovanie
a pod.
5. Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovená bez omeškania po pominutí
dôvodov obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné
účely ako jej zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky pitnej vody
obec informuje obyvateľov obce prostredníctvom obecného rozhlasu, oznamom na
úradnej tabuli, internetovej stránke obci prípadne iným spôsobom.
6. O prerušení alebo obmedzení odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou
informuje obec Oravská Jasenica obyvateľov prostredníctvom obecného rozhlasu,
oznamom na úradnej tabuli, internetovej stránke obci prípadne iným spôsobom. Vo
vyhlásení sa uvedie čas odkedy platí prerušenie alebo obmedzenie odvádzania
odpadových vôd verejnou kanalizáciou
7. Prerušenie alebo obmedzenie odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou bude
v celom rozsahu obnovené bez omeškania po pominutí dôvodov prerušenia alebo
obmedzenia odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou o čom obec informuje
obyvateľov obce prostredníctvom obecného rozhlasu, oznamom na úradnej tabuli,
internetovej stránke obci prípadne iným spôsobom.
Článok 3
Náhradné zásobovanie pitnou vodou
1. V zmysle § 32 ods. zákona č. 442/2002 Z. z., „v prípade prerušenia alebo obmedzenia
dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd podľa odseku 1 písm. b) až e) a o) je
prevádzkovateľ oprávnený stanoviť podmienky tohto prerušenia alebo obmedzenia a je povinný

zabezpečiť náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou alebo náhradné odvádzanie odpadových vôd,
a to spôsobom dohodnutým s vlastníkom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie v medziach
technických možností a miestnych podmienok alebo ustanoveným v prevádzkovom poriadku verejného
vodovodu alebo v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie; to neplatí, ak došlo k prerušeniu alebo
obmedzeniu dodávky vody z verejného vodovodu alebo odvádzania vôd podľa odseku 1 písm. g) až n).
zabezpečí prevádzkovateľ verejného vodovodu náhradné zásobovanie pitnou vodou.“
2. V zmysle § 32 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z., „v prípade prerušenia dodávky vody alebo
odvádzania odpadových vôd podľa odseku 1 písm. a) prevádzkovateľ postupuje podľa osobitného
predpisu.“
3. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané v medziach technických možností
a miestnych podmienok prevádzkovateľa verejného vodovou alebo spôsobom,
ustanoveným v prevádzkovom poriadku verejného vodovodu, spravidla denne v čase od
07:00 hod. do 21:00 hod. a to:
a) rozvozom pitnej vody v cisternách, ktoré podľa potreby zabezpečí
prevádzkovateľ verejného vodovodu do obcou určených miest výdajní pitnej
vody
b) rozvozom balenej pitnej vody do obcou určených do obcou určených miest
výdajní pitnej vody
c) inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody
4. Miesta a čas náhradného zásobovania pitnou vodou oznámi obec obyvateľom obce
prostredníctvom obecného rozhlasu, oznamom na úradnej tabuli, internetovej stránke
obci prípadne iným spôsobom.
Článok 4
Náhradné odvádzanie odpadových vôd
1. Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie na území obce Oravská Jasenica je spoločnosť:
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
2. V zmysle § 32 ods. zákona č. 442/2002 Z. z., „v prípade prerušenia alebo
obmedzenia dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd podľa odseku 1 písm. b) až e)
a o) je prevádzkovateľ oprávnený stanoviť podmienky tohto prerušenia alebo obmedzenia a je povinný
zabezpečiť náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou alebo náhradné odvádzanie odpadových vôd,
a to spôsobom dohodnutým s vlastníkom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie v medziach
technických možností a miestnych podmienok alebo ustanoveným v prevádzkovom poriadku verejného
vodovodu alebo v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie; to neplatí, ak došlo k prerušeniu alebo
obmedzeniu dodávky vody z verejného vodovodu alebo odvádzania vôd podľa odseku 1 písm. g) až n).
zabezpečí prevádzkovateľ verejného vodovodu náhradné zásobovanie pitnou vodou.“
3. V zmysle § 32 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z., „v prípade prerušenia dodávky vody alebo
odvádzania odpadových vôd podľa odseku 1 písm. a) prevádzkovateľ postupuje podľa osobitného
predpisu.“
4. Náhradné odvádzanie odpadových vôd sa zabezpečuje vývozom cisternami alebo inými
prepravnými prostriedkami.
5. O spôsobe a čase náhradného odvádzania odpadových vôd prevádzkovateľom budú
obyvatelia obce informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu, oznamom na úradnej
tabuli, internetovej stránke obci prípadne iným spôsobom

Článok 5
Zneškodňovanie obsahu žúmp
1. V zmysle ustanovenia § 36 ods. 7 písm. c) zákona 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: „obec vydáva všeobecne
záväzné nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.“
2. Obec Oravská Jasenica má v súčasnosti vybudovanú verejnú kanalizáciu avšak niektorí
obyvatelia, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia nie sú napojení na verejnú
kanalizáciu a používajú na odvádzanie odpadových vôd vlastné žumpy a septiky (ďalej len
,,žumpy“)
3. Vlastník resp. prevádzkovateľ žumpy si
zabezpečuje vyprázdňovanie žumpy v
intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom
oprávnených právnických alebo fyzických osôb.
4. Obec Oravská Jasenica v súlade s platnou právnou úpravou dáva na vedomie , že
najbližšou spoločnosťou , ktorá sa zaoberá zneškodňovaním obsahu žúmp je: Technické
služby mesta Námestovo so sídlom ul. Miestneho priemyslu 560, 029 01 Námestovo.
Tým nie je dotknuté právo prevádzkovateľa objednať si zneškodnenie obsahu žúmp a
septikov inými právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré na to majú oprávnenie.
5. Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému organu obce
Oravská Jasenica doklad o spôsobe zhodnotenia, alebo zneškodnenia odpadových vôd zo
žúmp.
Článok 6
Sankcie
1. Pri porušení ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia sa postupuje v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona 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, zákona č. 369/1990 o obecnom
zriadení a zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2. Výnosy z pokút uložených obcou sú príjmom rozpočtu obce.
Článok 7
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN bol vyvesený dňa 08.06.2017 na úradnej tabuli obce Oravská Jasenica
2. Predmetné VZN:
a) bolo schválené Uznesením obecného zastupiteľstva obce Oravská Jasenica
č.112/2017 zo dňa 26.06.2017
b) bolo vyhlásené dňa 27.06.2017 vyvesením na úradnej tabuli obce Oravská Jasenica
c) nadobúda účinnosť dňa 12.7.2017

...................................................
Ing. Karol Graňák
starosta obce

