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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
z 31. marca 2015

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
Obec Príbovce v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v zmysle § 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 (ďalej len „zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách“) vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie:
§1
Predmet úpravy
(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.
(2) Týmto VZN sa neustanovujú podrobnosti o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd, nakoľko
na území obce Príbovce (ďalej len „obec) nie je prevádzkovaná verejná kanalizácia.
Náhradné zásobovanie pitnou vodou
§2
Všeobecné ustanovenia
(1) Prevádzkovateľom verejného vodovodu na území obce je Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin.
(2) Verejný vodovod slúži k nepretržitej dodávke dostatočného množstva zdravotne bezchybnej pitnej vody
pre verejnú potrebu.
(3) Prevádzkovateľ verejného vodovodu môže prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu
podľa § 32 ods. 1 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
§3
Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
(1) Náhradné zásobovanie pitnou vodou zabezpečuje prevádzkovateľ verejného vodovodu rozvozom
cisternami alebo iným spôsobom (napr. balená voda v PET fľašiach).
(2) Odberným miestom pre náhradné zásobovanie pitnou vodou je trhovisko na pozemku parc. KN-C č.
150/13 katastrálne územie Príbovce a časti pozemku parc. KN-C č. 459/9 katastrálne územie Príbovce.
(3) Harmonogram náhradného zásobovania pitnou vodou zverejní obec na úradnej tabuli obce a internetovej
stránke obce a vyhlási v miestnom rozhlase.
(4) Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa zabezpečuje v množstve 10 l na osobu denne, v mimoriadne
nepriaznivých podmienkach v množstve 5 l na osobu denne, najviac na tri po sebe nasledujúce dni.
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Zneškodňovanie obsahu žúmp
§4
Všeobecné ustanovenia
(1) Producent odpadových vôd, ktorý neodvádza odpadové vody do čistiarne odpadových vôd povolenej
k prevádzke podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, je povinný
odvádzať ich do žumpy.
(2) Odpadové vody môžu byť odvádzané len do žumpy, ktorá je vodotesnou nádržou bez odtoku.
§5
Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp
(1) Prepravu a zneškodňovanie obsahu žúmp na území obce zabezpečuje obec prostredníctvom Turčianskej
vodárenskej spoločnosti, a.s., Martin. Obsah žumpy smie byť odovzdaný na prepravu aj inej osobe
s oprávnením na prepravu fekálnych odpadov fekálnymi vozidlami za účelom zneškodnenia aj u inej osoby
s oprávnením zneškodňovať obsah žúmp v čistiarni odpadových vôd.
(2) Obsah žumpy môže zneškodňovať len osoba s oprávnením zneškodňovať obsah žúmp v čistiarni
odpadových vôd.
(3) Obsah žumpy môže prepravovať len osoba s oprávnením na prepravu fekálnych odpadov fekálnymi
vozidlami.
§6
Záverečné ustanovenie
Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1. mája 2015.

Jaroslav Brzák v. r.
Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Príbovciach č. 25/2014 bod 1. dňa
31. marca 2015.
Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 7. apríla 2015.

2/2

