Všeobecne záväzné nariadenie Obce Oravská Lesná č. 04/2017 o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Oravská Lesná

Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené: 11.09.2017
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť: 26.09.2017
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Obec Oravská Lesná v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, ustanovenia § 36 ods. 7, písm. 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 , vydáva Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Oravská Lesná o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Oravská
Lesná (ďalej len „nariadenie“).
§1
Úvodné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) sa dotýka všetkých občanov, ktorí žijú
a/alebo vlastnia domovú nehnuteľnosť na území obce Oravská Lesná a fyzických a
právnických osôb, ktoré prevádzkujú svoju činnosť na území obce Oravská Lesná; sú napojení
na verejný vodovod (a/alebo majú vlastnú studňu s merným zariadením), z čoho vyplýva, že
produkujú odpadové vody, ktoré vypúšťajú do žumpy.
2. Predmetom VZN je:
a) spôsob náhradného zásobovania vodou v čase jej nedostatku,
b) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd,
c) úprava povinnosti prevádzkovateľov žúmp na území obce Oravská Lesná pri odvádzaní
odpadových vôd z nehnuteľnosti do žúmp a ich zneškodňovanie.

§2
Dočasné obmedzenie užívania pitnej vody

1. Dočasne obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako
je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou môže vyhlásiť starosta obce, a to: miestnym
rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce v
dôsledku poklesu výdatnosti vodného zdroja, najmä vplyvom nepriaznivých klimatických
podmienok a po vyhlásení mimoriadnej situácie. Vo vyhlásení sa uvedie čas, od kedy platí
obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je
zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.
2. 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, ihriska,
verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie
bazénov a záhradných jazierok, stavebné účely a upratovanie.
3. Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovená bez meškania po odpadnutí dôvodov
obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je
2

zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky pitnej vody obec informuje
obyvateľov miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na
internetovej stránke obce.

§3
Náhradné zásobovanie pitnou vodou

1. Náhradné zásobovanie vodou sa vykonáva v prípade prerušenia, alebo obmedzenia
dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov:
a) mimoriadnej udalosti,
b) pri poruche na verejnom vodovode,
c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
d) pri obmedzení zásobovania vodou.
2. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, starosta obce
zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou.
3. Dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom cisternami alebo
inými prepravnými prostriedkami.
4. Odberné miesta a čas pristavenia cisterny s pitnou vodou oznámi obec miestnym rozhlasom,
na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

§4
Náhradné odvádzanie odpadových vôd

1. Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie je Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Dolný Kubín.
2. V prípade prerušenia alebo obmedzenia odpadových vôd do verejnej kanalizácie z dôvodu
mimoriadnej udalosti ( pri poruche na verejnej kanalizácii, pri ohrození zdravia ľudí alebo
majetku, pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prác ) prevádzkovateľ
verejnej kanalizácie zabezpečí ich náhradné odvádzanie vývozom fekálnymi vozmi do
čistiarne odpadových vôd.
3. O spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd prevádzkovateľom, budú občania
informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu, úradnej tabule a internetovej stránky obce.
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§5
Zneškodňovanie odpadu žúmp

1. Užívateľ žumpy v plnom rozsahu zodpovedá za vývoz a zneškodnenie obsahu žumpy
v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených
právnických osôb alebo fyzických osôb a v súlade s platnými právnymi predpismi.
2. Prepravca obsahu žumpy je povinný ho odovzdať k zneškodneniu len na miesto na to určené na čistiareň odpadových vôd, ktorej prevádzkový poriadok to umožňuje.

§6
Sankcie

1. Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na škodlivé následky porušenia povinnosti,
dĺžky trvania protiprávneho stavu a na okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo.
2. Výnos z pokút uložených obcou je príjmom rozpočtu obce.
3. Kontrolu dodržiavania vykonáva hlavný kontrolór Obce Oravská Lesná.

§7
Prechodné a záverečné ustanovenie

1. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 58/2017, dňa
08. septembra 2017. Účinnosť nadobudne dňom 26. septembra 2017.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce Oravská Lesná
v.r.
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