Aktualizácia Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1 / 2015 o
spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok pre územie obce Gôtovany

Obecné zastupiteľstvo v Gôtovanoch na základe § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 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

aktualizáciu

Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok pre územie obce Gôtovany.

Čl. 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje spôsob:

a) náhradného zásobovania vodou,
b) náhradného odvádzania odpadových vôd a
c) zneškodňovania obsahu žúmp podľa miestnych podmienok v obci.

Čl. 2
Náhradné zásobovanie vodou
1. Prevádzkovateľ verejného vodovodu - Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Liptovský
Mikuláš, ( ďalej len „prevádzkovateľ“ ) môže podľa § 32 ods. 1 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 prerušiť
alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu:
a) z dôvodu mimoriadnej udalosti ( zákon č. 42 / 1994 Z.z o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov ),
b) pri poruche na verejnom vodovode alebo na verejnej kanalizácií,
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 vody,
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 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 ale 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 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. 20)
2. Prevádzkovateľ je oprávnený prerušiť alebo obmedziť dodávku pitnej vody alebo
odvádzanie odpadových vôd bez predchádzajúceho upozornenia iba podľa odseku 1
písm. a) až c) a písm. e). Prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody alebo
odvádzania odpadových vôd podľa odseku 1 písm. a) až c) je prevádzkovateľ povinný
bezodkladne oznámiť vlastníkovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie,
príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, príslušnému okresnému úradu,
nemocniciam, nemocniciam s poliklinikou, hasičským jednotkám a obci: prerušenie
alebo obmedzenie dodávky pitnej vody alebo odvádzania odpadových vôd podľa odseku
1 písm. b) a e) je prevádzkovateľ povinný oznámiť do 24 hodín dotknutým odberateľom
alebo producentom.
3. 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 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 lebo 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).
4. V prípade prerušenia dodávky vody podľa ods. 1 písm. a) prevádzkovateľ postupuje
podľa osobitného predpisu ( § 3 ods. 2 zákona č. 42 / 1994 Z.z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov) a v prípade prerušenia dodávky vody podľa
ods. 1 písm. f) prevádzkovateľ postupuje podľa osobitného predpisu ( Vyhláška MŽP
SR č. 220 / 2012 Z.z., § 3 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na
obdobie krízovej situácie ).
5. Náhradné zásobovanie vodou zabezpečuje prevádzkovateľ:
a) mobilnou cisternou s odberom vody priamo do vlastných nádob obyvateľov,
b) mobilnou cisternou do plastových kontajnerov na vodu,
c) dovozom balenej pitnej vody v spotrebiteľskom balení.
6. Na zabezpečenie náhradného zásobovania obyvateľov obce sa určujú tieto odberné
miesta:
a) odberné miesto č. 1 - nižná časť obce - autobusová zastávka pred domom č. 20,
b) odberné miesto č. 1 - nižná časť obce - autobusová zastávka pred domom č. 48,
c) odberné miesto č. 3 - vyšná časť obce - pred bytovkou č. 178,
d) odberné miesto č. 4 - vyšná časť obce - autobusová zastávka „JEDNOTA“.
7. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne odstrániť príčinu prerušenia alebo obmedzenia
dodávky vody a bezodkladne obnoviť dodávku vody.

8. Prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody resp. obnovenie dodávky vody obecný úrad
oznámi občanom vyhlásením v miestnom rozhlase, písomným zverejnením na úradnej
tabuli v obci a na internetovej stránke obce.

Čl. 3
Náhradné odvádzanie odpadových vôd

1. Obec Gôtovany na svojom území nemá vybudovanú verejnú kanalizačnú sieť.
2. Obec Gôtovany pri odvádzaní odpadových vôd postupuje podľa čl. 4.

Čl. 4
Zneškodňovanie obsahu žúmp
1. Obyvatelia obce používajú na odvádzanie odpadových vôd žumpy.
2. Vlastník alebo užívateľ žumpy 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.
3. Obsah žumpy je zakázané vypúšťať podľa zákona č. 364 / 2004 Z.z. o vodách a o zmene
zákona SNR č. 372 / 1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( vodný
zákon ) § 12 do povrchových a podzemných vôd.
4. Vlastník alebo užívateľ žumpy zabezpečuje vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy na
vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej osoby. Vývoz a zneškodňovanie obsahu
žúmp vykonáva Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Liptovský Mikuláš. Tým nie je
dotknuté právo objednať si vývoz a zneškodnenie obsahu žumpy inými právnickými a
fyzickými osobami, ktoré majú na to oprávnenie.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Gôtovany sa na tejto aktualizácií tohto VZN uznieslo dňa
24.04.2016 uznesením č. 90.
2. Návrh tohto aktualizovaného VZN bolo zverejnené na pripomienkovanie občanov na
úradnej tabuli a na internetovej stránke obce dňa 07.04.2016.
3. Prijaté aktualizované VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce dňa 04.05.2016.
4. Toto aktualizované VZN nadobúda účinnosť dňa 18.05.2016.

Jozef CÚT
starosta obce

