NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce

Obec Trenčianska Teplá v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov, ustanovení § 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
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce

Článok 1
Základné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia obce je stanovenie:
a) spôsobu náhradného zásobovania pitnou vodou,
b) spôsobu náhradného odvádzania odpadových vôd,
c) spôsobu zneškodňovania obsahu žúmp.

Článok 2
Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
1. Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo obmedzenia
dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu:
a) mimoriadnej udalosti,
b) poruchy na verejnom vodovode,
c) ohrozenia života a zdravia ľudí alebo majetku,
d) obmedzenia zásobovania pitnou vodou.
2. Náhradné zásobovanie pitnou vodou zabezpečí starosta obce v spolupráci
s prevádzkovateľom obecného vodovodu.
3. Dodávka pitnej vody v rámci núdzového zásobovania sa zabezpečí:
a) cisternami,
b) dodávkami balenej pitnej vody,
c) inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody.
4. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na odberných miestach oznámi obec v obecnom
rozhlase, na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli.
5. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané spravidla denne.
6. Dodávka pitnej vody sa pri náhradnom zásobovaní zabezpečuje v zníženom množstve.
Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie pitnej vody je 10 litrov na osobu
denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac počas
troch po sebe nasledujúcich dní.

7. Prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní
pitnou vodou nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky
na kvalitu pitnej vody.
8. Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný bezodkladne odstrániť príčinu prerušenia
alebo obmedzenia dodávky vody z dôvodov uvedených v ods. 1 a bezodkladne obnoviť
dodávku vody.

Článok 3
Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd
1. V prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania 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 prácach, pri mimoriadnych klimatických podmienkach) prevádzkovateľ
verejnej kanalizácie zabezpečí ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových
vôd.
2. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie jej povinný bezodkladne odstrániť príčinu prerušenia
odvádzania odpadových vôd uvedenú v ods. 1 a bezodkladne obnoviť odvádzanie
odpadových vôd.

Článok 4
Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp
1. Obec Trenčianska Teplá má vybudovanú verejnú kanalizáciu. Obyvatelia obce majú
zabezpečené odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, ktorej
prevádzkovateľom sú Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s. Trenčín.
2. V lokalitách obce, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia, si občania zabezpečujú
odvádzanie odpadových vôd individuálne (žumpa, domová ČOV).
3. Užívateľ žumpy je povinný zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy na vlastné
náklady odvozom do čistiarne odpadových vôd prostredníctvom fyzickej alebo právnickej
osoby oprávnenej na podnikanie v súlade s platnými predpismi a v intervale primeranom
kapacite žumpy.
4. Vlastník žumpy je povinný prevádzkovať a udržiavať žumpu tak, aby nedochádzalo
k úniku odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu zdravia obyvateľov obce
a životného prostredia.
5. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva odvoz odpadových vôd je povinná vydať
doklad o odvoze odpadových vôd tomu, kto o odvoz požiadal. Doklad o odvoze
odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko, adresu, komu bol odvoz odpadových vôd
vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových
vôd, názov fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá odvoz vykonala a adresu čistiarne
odpadových vôd.
6. Obsah žumpy je zakázané vypúšťať alebo vyvážať do:
a) povrchových a podzemných vôd v intraviláne a extraviláne obce,
b) dažďovej kanalizácie, odvodňovacích rigolov,
c) záhrad, trávnatých plôch, poľnohospodárskych a lesných pozemkov a iných plôch
aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

1. Náležitosti, ktoré nerieši toto všeobecne záväzné nariadenie, je potrebné vykladať
v zmysle platných právnych predpisov.
2. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014
Obce Trenčianska Teplá o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné
účely v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok v Obci Trenčianska Teplá.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie je účinné dňom

Ing. Milan B e r e c
starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 20. 8. 2018

