1
Návrh
Vyvesené : 01.06.2015

Zvesené:

Obec Veľká Čierna podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona
369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 36 ods. 7 písm. b)
a c) zákona 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, vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Veľká Čierna
č. 2 / 2015
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Veľká
Čierna
Čl. I
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje:
a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na
zabezpečovanie zásobovania pitnou vodou v obci, v čase jej nedostatku
b) spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
c) zneškodňovanie obsahu žúmp, podľa miestnych podmienok
Čl. II
Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody
1. Časť Obce Veľká Čierna je zásobovaná vodou z individuálnych zdrojov – studne, časť obce
je zásobovaná pitnou vodou z verejného vodovodu, ktorého prevádzkovateľom sú
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina.
2. Dočasne obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely
ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou vyhlasuje starosta obce a to:
a) miestnym rozhlasom
b) písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce
Dočasne obmedzenie užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou
vodou sa vyhlasuje v dôsledku poklesu výdatností 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.
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3. V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely, ako je zásobovanie obyvateľov pitnou
vodou je zakázané počas dňa v čase od 5.00 hod do 22.00 hod pitnú vodu z verejného
vodovodu používať na polievanie záhrad, ihriska, verejných priestranstiev, umývanie áut,
napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, polievanie hrobových miest na cintoríne, stavebné
účely, upratovanie a pod.
4. V čase zákazu užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou
je zakázané celodenne t.j. 24 hodín pitnú vodu z verejného vodovodu používať na polievanie
záhrad, ihriska, verejných priestranstiev, umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných
jazierok, polievanie hrobových miest na cintoríne, stavebné účely, upratovanie a pod.
5. 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
zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky pitnej vody informuje obyvateľov
starosta obce miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce Veľká Čierna
a na internetovej stránke obce Veľká Čierna.
Čl. III
a) Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
1. Obyvateľstvo obce je zásobované vodou z verejného vodovodu, ktorého prevádzkovateľom
sú Severoslovenské vodárne a kanalizácie , a.s. Žilina .Prevádzkovateľ môže dočasne
obmedziť alebo prerušiť dodávku vody z verejného vodovodu z dôvodu:
- vzniku mimoriadnej situácie, udalosti
- pri poruche na verejnom vodovode
- pri plánovanej oprave zariadenia alebo príslušnej zásobovacej trasy
- pri ohrození života, zdravia ľudí, alebo majetku
- pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vôd
2. Pre náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou rozvozom v cisternách je určené
odberné miesto a miesto pristavenia cisterny s pitnou vodou :
- priestor za Obecným úradom - tržnica vo Veľkej Čiernej
- priestor Materskej školy
O vzniku takejto situácie a režime náhradného zásobovania obyvateľstva pitnou vodou informuje
obec prostredníctvom obecného rozhlasu, prípadne iným vhodným a obci dostupným
spôsobom.
b) Núdzové zásobovanie pitnou vodou počas krízovej situácie
1. Núdzové zásobovanie vodou vyhlasuje obec v prípade nemožného alebo mimoriadne
sťaženého núdzového zásobovania pitnou vodou .
2. Dodávka vody v tomto režime je na úrovni minimálnej potreby pitnej vody. Minimálna potreba
pitnej vody na núdzové zásobovanie je 15 litrov na osobu a deň, v mimoriadne nepriaznivých
podmienkach 5 litrov na osobu a deň, najviac však počas troch dní.
3. Núdzové zásobovanie pitnou vodou a výdaj pitnej vody obyvateľstvu zabezpečuje
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obec vo výdajni pitnej vody – budova Obecného úradu vo Veľkej Čiernej. Obec v tomto režime
zabezpečí zásobovanie pitnou vodou aj pre právnické a fyzické osoby, ktoré sú svojou
činnosťou napojené na zásobovanie obyvateľstva potravinami a školské zariadenia. Pre prípad
núdzového zásobovania pitnou vodou vypracováva osobitný plán organizácie núdzového
zásobovania pitnou vodou, v ktorom upraví:
- spôsob zabezpečenia dennej potreby vody núdzového zásobovania obyvateľstva
vodou na prvé tri dni krízovej situácie
- množstvo a spôsob zabezpečenia balenej pitnej vody do výdajne zriadenej obcou
- počet a miesto dislokácie výdajní pitnej vody
- osoby zodpovedné za koordináciu dodávok a výdaja pitnej vody
- spôsob vedenia evidencie
4. Dokumentáciu pre núdzové zásobovanie pitnou vodou vedie obec ako samostatnú
dokumentáciu, ktorú podľa potreby aktualizuje.
Čl. IV
Náhradné odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp
podľa miestnych podmienok
1. Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy na vlastné náklady
prostredníctvom oprávnených právnických alebo fyzických osôb, ktoré majú oprávnenie na
vývoz obsahu žúmp.
2.
Aktuálny zoznam oprávnených právnických a fyzických osôb je vedený na Obecnom úrade
Veľká Čierna.
Čl. V
Záverečné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľká Čierna sa uznieslo na vydaní tohto VZN o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území Obce Veľká Čierna uznesením OZ č.
................... dňa ...................
Čl. VI
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od ....................

Ján Matejička
starosta obce
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