Všeobecne záväzné nariadenie obce Oravský Biely Potok
č.2/2015
o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody
na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok

Obecné zastupiteľstvo v Oravskom Bielom Potoku, podľa §6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade § 36, 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, vydáva
pre obec Oravský Biely Potok
toto všeobecne záväzné nariadenie,
Prvá časť
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Predmet nariadenia
1. Obec Oravský Biely Potok ako orgán verejnej správy na úseku verejných vodovodov
a verejných kanalizácií v zmysle ustanovení § 36 ods. 1 písm. e) , ods. 7 písm. b) - obec VZN
dočasne obmedzuje alebo zakazuje užívanie pitnej vody na iné účely ak je to nevyhnutné na
zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku, a písm. c). – obec
vydáva VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žump
podľa miestnych podmienok 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“), zabezpečuje podmienky na
zásobovanie obyvateľov obce pitnou vodou z verejného vodovodu a na vyprázdňovanie
domových žúmp v obci a likvidáciu ich obsahu.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) v súlade s § 36 ods.7 písm. b), c)
Zákona upravuje:
a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku
b) spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
c) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp podľa
miestnych podmienok.
Druhá časť
OBDOBIE NEDOSTATKU PITNEJ VODY
Článok 2
Dočasné prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody
1.

Prevádzkovateľom verejného vodovodu v obci Oravský Biely Potok je Oravská vodárenská
prevádzková spoločnosť a.s. Dolný Kubín (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2.

3.

4.

Prevádzkovateľ môže prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu
z dôvodov uvedených v § 32 Zákona – prevádzkovateľ môže prerušiť alebo obmedziť
dodávku vody z verejného vodovodu z dôvodu mimoriadnej udalosti, pri poruche verejného
vodovodu, pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku, pri vykonávaní plánovaných
opráv, údržbárskych a revíznych prác a zároveň je povinný oznámiť prerušenie alebo
obmedzenie dodávky vody z verejného vodovodu obci Oravský Biely Potok, príslušným
orgánom a organizáciám, ostatým odberateľom, v termínoch v zmysle Zákona, vrátane
obnovenia dodávky vody z verejného vodovodu.
Obmedzenie, prerušenie dodávky, zákaz užívania vody z verejného vodovodu ako aj ich
ukončenie, vyhlási prevádzkovateľ prostredníctvom obecného rozhlasu, na úradnej tabuli
obce a na internetovej stránke obce.
V čase obmedzenia užívania vody z verejného vodovodu je zakázané používanie pitnej vody
na polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev, na umývanie áut, napúšťanie bazénov,
na stavebné účely a to od vyhlásenia až do zrušenia.
Tretia časť
NÁHRADNÉ POSTUPY
Článok 3
Náhradné zásobovanie pitnou vodou

1.

2.
3.

4.

5.

Náhradné zásobovanie pitnou vodou vykonáva prevádzkovateľ v prípade prerušenia alebo
obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov uvedených v zákone za
podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa nasledovne:
 cisternami,
 dodávkami balenej pitnej vody.
Náhradné zásobovanie pitnou vodou prevádzkovateľ vykonáva pre obyvateľov a pre ostatné
subjekty v obci v prípade, ak prerušenie dodávky pitnej vody trvá dlhšie ako šesť hodín.
Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou, resp. dodávku balenej pitnej vody na odberných
miestach oznámi prevádzkovateľ mestským rozhlasom, na úradnej tabuli obce a na
internetovej stránke obce.
Minimálna potreba pitnej vody pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou je 15 litrov na
osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov denne, najviac na tri
po sebe nasledujúce dni.
Prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou
vodou nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky parametre na kvalitu
pitnej vody.
Článok 4
Odberné miesta pitnej vody

1. V obci sa na účely náhradného zásobovania pitnou vodou zriaďujú odberné miesta pitnej
vody.
2. Ako odberné miesta pitnej vody v obci sa určujú:
a) Parcela C-KN č. 486 (plocha pri budove OcÚ) – pre stred obce, miestnu časť Potoky
a dolnú časť obce
b) Parcela C-KN č. 491/4 (plocha oproti rodinnému domu č. 56) – pre miestne časti Nová
ulica a horná časť obce

Článok 5
Náhradné odvádzanie odpadových vôd
1.

Vzhľadom k tomu, že v obci nie je vybudovaná verejná kanalizácia, obec neurčuje náhradné
odvádzanie odpadových vôd. Všetky subjekty sú na úseku nakladania s odpadovými vodami
povinné rešpektovať zásady zneškodňovania obsahu žúmp, pričom tieto zásady platia aj pre
majiteľov malých domových čističiek odpadových vôd ak z dôvodu mimoriadnych okolností
tieto prestanú riadne pracovať.
Článok 6
Zneškodňovanie obsahu žúmp

1.

2.

3.

Vlastník žumpy a zároveň užívateľ 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.
Vlastník žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodnenie obsahu žumpy v intervaloch
zodpovedajúcich kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej osoby na
nakladanie s odpadmi, v súlade s platnými právnymi predpismi.
Zakazuje sa vypúšťať alebo rozlievať obsah žumpy do povrchových alebo podzemných vôd,
rigolov ako aj po poľnohospodárskych a lesných pozemkoch, aj keby tieto boli vo vlastníctve
užívateľa žumpy.
Štvrtá časť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 7

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 13.02.2015
uznesením č. 1/2015 a do platnosti a účinnosti vstupuje pätnástym dňom po jeho zverejnení.

V Oravskom Bielom Potoku dňa 13.02.2015

Mgr. Ján Kaššák
Starosta obce
VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa: 16.02.2015
VZN bolo zvesené z úradnej tabule obce a webového sídla obce dňa: 04.03.2015

Toto všeobecne záväzné nariadenie vstúpilo do platnosti a účinnosti
dňa 04.03.2015

