VZN 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp

Obec Dúbrava v súlade ustanovením § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a podľa § 36 ods. 7 písm. c) zákona 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Dúbrava

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dúbrava č. 2/2014
O SPÔSOBE NÁHRADNÉHO ZÁSOBOVANIA VODOU A NÁHRADNÉHO
ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD A O ZNEŠKODŇOVANÍ OBSAHU ŽÚMP
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) spôsob náhradného zásobovania vodou
b) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd
c) spôsob zneškodňovania obsahu žúmp na území obce

1)
2)
3)
4)

Článok 2
Náhradné zásobovanie pitnou vodou
Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva v prípade, že nemožno zabezpečiť
dodávku vody verejným vodovodom.
Náhradné zásobovanie sa vykonáva cisternami.
Čas pristavenia cisterny na odberných miestach oznámi obec prostredníctvom miestneho
rozhlasu, na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.
Minimálna potreba pitnej vody pri náhradnom zásobovaní je 10 litrov na osobu denne.
Minimálna potreba pitnej vody v mimoriadne nepriaznivých podmienkach je 5 litrov na
osobu denne, najviac počas troch po sebe nasledujúcich dňoch.

Článok 3
Náhradné odvádzanie odpadových vôd
1) V prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd do verejnej
kanalizácie z dôvodu mimoriadnej udalosti, pri poruche, pri vykonávaní plánovaných
opráv a revíznych prác, zabezpečí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie ich zneškodňovanie
do čistiarne odpadových vôd.
Článok 4
Zneškodňovanie obsahu žúmp

VZN 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp

1) Užívateľ žumpy je povinný zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy na vlastné
náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej alebo fyzickej osoby oprávnenej na
podnikanie v súlade s platnými predpismi a to v intervale primeranom kapacite žumpy.
2) Užívateľ žumpy je povinný na výzvu kontrolných orgánov predložiť splnenie povinnosti
podľa ods. 2. originálom dokladu o zneškodnení žumpy.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva
v Dúbrave č. 58/2014 zo dňa 6. 12. 2014 a nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2015
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