VŠEOBECNE ZÁYAZNÉ NARIADENIE OBCE NÁLEPKOYO
c. 22/2005
o docasnom obmedzovanÍ alebo zákaze uŽÍvania pitnej vody na iné úcely
v case jej nedostatku a o sposobe náhradného zásobovania pitnou vodou a

náhradného odvádzania odpadových vod a o zneškodnovanÍ obsahu žúmp

Obecné zastupitel'stvo v Nálepkove v súlade s § 36 ods. 9 písmo b) a písmo c)
zákona C. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o
zmene a doplnení zák. c. 276/2001 Z.z. o regulácii v sietových odvetviach
v znení neskorších predpisov a § 6 zákona C. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne závaznom
nariadení (d'alej len "VZN"):

§

1

Úvodné ustanovenie
Nariadenie upravuje najma povinnosti a zodpovednost právnických osob a
fyzických osob za hospodáme využívanie pitnej vody, sposob náhradného
zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vod, zneškodnovanie
obsahu žúmp a sankcie za nedodržanie ustanovení platných právnych predpisov.
§2
Povinnosti
1.

Vlastníci, správcovi a a užívatelia bytov, bytových domov, riaditelia
príspevkových
a rozpoctových
organizácií,
konatelia
obchodných
spolocností, podnikateli a a štatutámi zástupcovi a iných inštitúcií v obci a
obcania (fyzické osoby), ktorí užívajú pitnú vodu z obecného vodovodu sú
povinní:
a) šetrit s pitnou vodou,
b) hlásit prípady poruch na obecnom vodovode prevádzkovatel'ovi
Vodovody a kanalizácie obce Nálepkovo S.r.O., sídlo: Stredný riadok
384/1, císlo telefónu: 4494423 alebo 0903 624339,
c) poruchy na vnútomých rozvodoch v dome hlásit správcovi domu,
d) zabezpecit
urýchlene
opravy vodoinštalácií
v spravovaných
a
užívaných jednotkách a poruchy na vodovodných sietach,
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2.

3.

4.

e) znížit na najnižšiu možnÚ mienl spotrebu vody na technologické Úcely
a využívat vlastné vodné zdroje.
Zakazuje sa užívat pitnÚ vodu z obecného vodovodu na umývanie
motorových vozidiel, na stavebné úcely a na zavlažovanie záhrad a
trávnatých ploch,
Pri poruchách vodovodu s dlhodobým prerušením dodávky vody, alebo
havárií prevádzkovatel' zabezpecí náhradné zásobovanie obyvatelov
pitnou vodou cisternou zvlášt na to urcenou.
Spósob a cas zabezpeceni a obyvatel'ov
pitnou vodou oznam}
prevádzkovatel' miestnym rozhlasom a vyvesením na úradnej tabuli
obecného úradu.
§3
Náhradné odvádzanie odpadových vod a zneškodnovanie obsahu žúmp

1.

2.

3.

V prípade havarijného stavu kanalizacnej siete náhradné odvádzanie
odpadových vod zabezpecí prevádzkovatel
v zmysle prevádzkového
poriadku kanalizácie.
Vlastníci a užívatelia žúmp v dostatocnom predstihu nahlásia potrebu
zneškodnenia
obsahu žúmp (vyprázdnenie)
prevádzkovatel'ovi
Vodovodom a kanalizáciám obce Nálepkovo s.r.o. v sídle spolocnosti
alebo na císla telefónu uvedené v § 2 ods. 1 písmo b) tohoto VZN.
Zneškodnenie
obsahu žúmp prevádzkovatel'
zabezpecí
v zmysle
prevádzkového poriadku kanalizácie.
Zneškodnovanie (vyprázdnenie) žúmp iným spósobom (napr. vypustením
obsahu žumpy na volné priestranstvo) ako je uvedené v odseku 2 sa
zakazuje.
§4
Priestupky

I.

Priestupku sa dopustí
a) vlastník vodovodnej prípojky, ak neodstráni vodovodnú prípojku na
vlastné náklady sposobom urceným prevádzkovatelom
obecného
vodovodu,
b) vlastník vodovodnej prípojky, ak nezabezpecí, aby sa vodovodná
prípojka vybudovala tak, aby nemohlo dójst k znecisteniu pitnej vody
vo verejnom vodovode a aby neI1Johlo dojst k zmiešaniu vody z iného
zdroja s vodou v obecnom vodovode,
c) vlastník vodovodnej prípojky, ak nezabezpecí opravy a údržbu
vodovodnej prípojky na vlastné náklady,
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-3d) ten, kto vypúšt'a odpadové vody do verejnej kanalizácie cez domové
cistiame odpadových vód,
e) vlastník nehnutel'nosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, ak nepripojí
nehnutel'nost' na obecnú kanalizáciu a nesplní technické podmienky
týkajúce sa najma miesta a sposobu pripojenia na obecnú kanalizáciu,
f) odberatel', ktorý bez súhlasu vlastníka obecného vodovodu využíva
dodanú vodu z obecného vodovodu v rozpore so zmluvou a dodáva
vodu dalšiemu odberatel'ovi,
g) producent, ktorý bez súhlasu vlastníka verejnej kanalizácie a v rozpore
so zmluvou odvádza odpadové vody od dalšieho producenta.
§5

Sankcie a zodpovednost
1.
2.
3.

4.
5.

Za porušenie povinností vyplývajúcich z tohoto nariadenia zodpovedajú
právnické osoby a fyzické osoby uvedené v § 2 ods. 1 tohto VZN.
Za nesplnenie povinnosti može obec právnickej osobe alebo fyzickej osobe
uložit' pokutu do 100 000,- Sk.
Pri urcovaní výšky pokuty sa bude prihliadat' najma na škodlivé následky
porušeni a povinností, dížku trvania protiprávneho stavu a na okolnosti, za
ktorých k porušeniu povinnosti došlo.
Za opakované protiprávne konanie možno uložit' pokutu až do výšky
dvojnásobku homej hranice pokuty.
Výnos z pokút uložených obcou je príjmom rozpoctu obce.

§6
Záverecné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne závaznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupitel'stvo
v Nálepkove dna 27.6.2005.
2. Všeobecne závazné nariadenie nadobudne úcinnost' patnástym dnom od jeho
yyvesenia na úradnej tabuli.
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