Všeobecne záväzné nariadenie

Číslo: VZN - 02/2014

OBEC BRAVÄCOVO

Výtlačok číslo: 1

Obec Braväcovo v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a 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 a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v y d á v a
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§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje:
1. Dočasné obmedzenie alebo prerušenie užívania pitnej vody na iné účely, ak je to
nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku
2. spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou na území obce
3. spôsob odvádzania odpadových vôd v prípade prerušenia, alebo obmedzenia
odvádzania vôd do verejnej kanalizácie
4. povinnosti prevádzkovateľov žúmp na území obce pri odvádzaní odpadových vôd
z nehnuteľností do žúmp a ich následné zneškodňovanie.
§2
Obmedzenie alebo prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu
Obyvateľstvo obce Braväcovo je zásobované pitnou vodou z verejného vodovodu, ktorého
prevádzkovateľom je Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. so sídlom
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica.
Prevádzkovateľ môže obmedziť alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu
z dôvodov uvedených v § 32 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných kanalizáciách
a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.
Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom
a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v termíne stanovenom v §
32 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, vrátane obnovenia
dodávky v normálnom režime z verejného vodovodu.
Dočasne obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely
ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou v dôsledku poklesu výdatnosti vodného zdroja,
najmä vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok a po vyhlásení mimoriadnej situácie,
môže vyhlásiť starosta obce:
- miestnym rozhlasom
- písomným oznámením na úradnej tabuli
- na internetovej stránke obce
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.
V čase obmdzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou
vodou je zakázané pitnú vodu z verejného vodovodu používať na polievanie záhrad, ihriska,
verejných priestranstiev, umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, stavebné
účely a upratovanie.
Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovená bez omeškania, 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 obec informuje
obyvateľov miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli a na internetovej
stránke obce.
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§3
Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, prevázkovateľ je
povinný zabezpečiť náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou na miesta určené obcou
Braväcovo nasledovne:
a) Rozvozom pitnej vody v cisternách do odberného miesta, určeného
obcou, prostredníctvom prevádzkovateľa verejného vodovodu
b) Inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody
Obec Braväcovo nedisponuje žiadnou cisternovou súpravou na pitnú vodu. Výdaj pitnej
vody je možné zabezpečiť cisternou prevádzkovateľa, alebo iných subjektov všetkým
obyvateľom v postihnutej časti obce, alebo na celom jej území.
§4
Práva a povinnosti odberateľov pitnej vody
Odberateľ pitnej vody FO, PO, podnikateľ:
a) Pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou má právo na odber pitnej vody v stanovenom
množstve,
b) je povinný v čase dočasného obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody
z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou,
hospodárne nakladať s pitnou vodou,
c) dodržiavať pokyny starostu obce pri odoberaní pitnej vody na odbernom mieste.
§5
Núdzové zásobovanie pitnou vodou počas krízovej situácie
Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok (na prežitie) zabezpečiť
dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou, prejde obec Braväcovo na
núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, ktorým sa zabezpečuje dodávka pitnej vody
len na úrovni minimálnej potreby pitnej vody.
Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie v zmysle vyhlášky MŽP SR č.
220/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní pitnou vodou na obdobie krízovej
situácie, podľa § 4 je 10 l na osobu/deň, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 l na
osobu/deň a to najviac tri dni po sebe nasledujúcich.
Počet výdajní, lokalizácia výdajní, forma a kapacita výdaja pitnej vody pri vyhlásení
krízového stavu bude spresnená krízovým štábom obce podľa potreby.
Starosta obce určí osoby, ktoré budú zodpovedné za prevzatie pitnej vody od dodávateľa
a zabezpečia nerušený výdaj pitnej vody obyvateľom.
§5
Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd
Vlastníkom a prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a ČOV je Obec Braväcovo,
Braväcovo 196, 97664.
Ak nemožno zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie z dôvodu
mimoriadnej udalosti (pri poruche na verejnej kanalizácii, pri ohrození zdravia ľudí alebo
majetku, pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prác) zabezpečí
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prevádzkovateľ náhradné odvádzanie odpadových vôd vývozom cisternami alebo inými
prepravnými prostriedkami.
§6
Stavba a prevádzkovanie žúmp
1. Žumpa sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať do verejnej
kanalizácie. Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na
zhromažďovanie odpadových vôd z domácností. Stavba žumpy musí zodpovedať
príslušným právnym predpisom a technickým normám. Dno a steny žumpy musia byť
vodotesné – nepriepustné, tak aby odpadová voda nepresakovala do okolitého
prostredia a neznečisťovala ho.
2. Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby
nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo
poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.
3. Žumpa musí byť pravidelne vyprázdňovaná v intervale primeranom kapacite žumpy.
§7
Zneškodňovanie obsahu žúmp
1. Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakázané je vypúšťať
alebo vyvážať obsah žumpy:
a) do povrchových a podzemných vôd,
b) do stokovej siete verejnej kanalizácie,
c) do dažďovej kanalizácie, krytých rigolov, krytých profilov vodných tokov,
d) do záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, na poľnohospodárske a lesné pozemky
a iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.
2. Užívateľ žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy na vlastné
náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby –
podnikateľa a v súlade s platnými predpismi.
3. Prepravca obsahu žumpy je povinný ho odovzdať k zneškodneniu len na miesto na to
určené – na čistiareň odpadových vôd, ktorej prevádzkový poriadok to umožňuje.
4. Vlastník žumpy je povinný uchovať originály dokladov o zneškodňovaní obsahu
žumpy a na vyžiadanie orgánu štátnej správy a zamestnancov obce preukázať
likvidáciu vyprodukovaných odpadových vôd z nehnuteľnosti.
§7
Suché WC
Prenosné suché WC, resp. chemické toalety môžu byť použité na krátkodobé kultúrne
a športové podujatia, festivaly, trhy, na stavbe počas realizácie stavby a všade tam, kde nie sú
k dispozícii klasické toalety, lebo nie je možnosť napojenia na splaškovú kanalizáciu.
Vyprázdňovanie zachytených splaškov musí byť zabezpečené prostredníctvom oprávnenej
právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa a v súlade s platnými predpismi.
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§8
Sankcie a kontrola
1. Porušenie VZN je priestupkom podľa § 40 ods. 1 písm. j) 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.
2. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) Starosta obce
b) Zamestnanci obecného úradu
§7
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Braväcovo sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Braväcove dňa 26.02.2014, uznesením č. 07/26/02/2014.
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