Obec Bobrovček v súlade s § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990Zb. 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 /2014
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území
obce Bobrovček

Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje postup a činnosť obce pri
vykonávaní opatrení spojených s núdzovým zásobovaním pitnou vodou, náhradným odvádzaním
odpadových vôd a upravuje formu zabezpečovania dodávky pitnej vody.
Čl. 2
Obmedzenie alebo prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu
1. Obyvateľstvo obce Bobrovček je zásobované pitnou vodou z verejného vodovodu, ktorého
prevádzkovateľom je Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš.
2. 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 vodovodoch a
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach.
3. 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 vody v normálnom režime z verejného vodovodu.
Čl. 3
Náhradné zásobovanie pitnou vodou
1. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, prevádzkovateľ je
povinný zabezpečiť náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou na miesta určené
obcou nasledovne:
a) rozvodom pitnej vody v cisternách do ručených miesta výdajní pitnej vody,
b) dovozom balenej pitnej vody v 20 l plastových fľašiach do miesta výdajní pitnej
vody,
c) použitým súkromných studní po vykonaní hygienickej a zdravotnej kontroly.
2. Obec Bobrovček nie je vlastníkom žiadnej cisternovej súpravy na pitnú vodu. Na základe
spracovaného harmonogramu výdaja je možné v priebehu dňa zabezpečiť výdaj pitnej
vody cisternou prevádzkovateľa alebo iných subjektov všetkým obyvateľom v postihnutej
časti obce, resp. na celom území obce.

Čl. 4
Núdzové zásobovanie pitnou vodou počas krízovej situácie
1. Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok (na prežitie) zabezpečiť
dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou, prejde sa na núdzové
zásobovanie pitnou vodou, akým sa zabezpečuje dodávka pitnej vody len na úrovni
minimálnej potreby pitnej vody.
2. Núdzové zásobovanie pitnou vodou v obci a výdaj pitnej vody obyvateľstvu organizuje
obec.
3. PO a FO vykonávajúce podnikateľskú činnosť si dovoz pitnej vody do svojich prevádzok
zabezpečujú sami z príslušnej výdajne vody v obci.
Čl. 5
Potreba pitnej vody pre núdzové zásobovanie obyvateľov
1. Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie je 15 l na osobu/deň,
v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 l na osobu/deň a to najviac tri dni po sebe.
2. Celková núdzová potreba pitnej vody je súčtom núdzovej potreby vody pre obyvateľstvo a
núdzovej potreby vody pre všetky subjekty vrátane subjektov hospodárskej mobilizácie.
3. Obec učí počet výdajní a vymedzí ich presné miesto dislokácie.
4. Obec určí do výdajní pitnej vody osoby, ktoré budú zodpovedné za prevzatie pitnej vody
od dodávateľa a zabezpečia nerušený a pokojný výdaj.
5. Obec určí osobu, ktorá bude zodpovedná za koordináciu a plnenie požiadaviek na pitnú
vodu.
Čl. 6
Organizácia núdzového zásobovania
1. Pre zabezpečenie núdzového zásobovania pre prvé tri dni sa určuje nasledovná výdajňa
pitnej vody:
Výdajňa č. 1 – budova Obecného úradu obce Bobrovček, Bobrovček č. 26 .
2. Forma a kapacita výdaja pri vyhlásení krízového stavu bude spresnená operatívne
krízovým štátom obce podľa potreby.
3. Osoby zodpovedné za výdaj pitnej vody vo výdajni budú určené menovacím dekrétom
starostu obce.
Čl. 7
Náhradné odvádzanie odpadových vôd

1. Nakoľko Obec Bobrovček v súčasnosti nemá vybudovanú kanalizáciu, obyvatelia obce
používajú na odvádzanie odpadových vôd žumpy. 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.
2. Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných
kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických alebo
fyzických osôb.
3. Obec Bobrovček v súlade s právnymi normami dáva na vedomie, že najbližšou
organizáciou, ktorá sa zaoberá zneškodňovaním obsahu žúmp a septikov je Liptovská
vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná č. 595, 031 05 Liptovský Mikuláš. Tým nie je
dotknuté právo prevádzkovateľa objednať si zneškodnenie obsahu žumpy a septika inými
právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré majú na to oprávnenie.

4. Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu obce
Bobrovček doklad o spôsobe zneškodňovania odpadových vôd zo žumpy.
Čl. 8
Spoločné ustanovenia
1. Na území obce vyhladuje, organizuje a riadi úlohy spojené s krízovou situáciou predseda
krízového štábu obce, ktorým je starosta obce.
2. Informovanie sa uskutočňuje prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Čl. 9
Sankcie

1. Porušenie VZN je priestupkom podľa § 40, ods. 1, písm. j 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.
2. Obec uloží pokutu od 99,- EUR do 3 319,- EUR PO a FO oprávnenej na podnikanie, ktorá
porušila VZN vydané podľa § 36, ods. 7, písm. b.

Čl. 10
Záverečné ustanovenie
1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Bobrovček dňa 08.12.2014.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce
Bobrovček.

Ladislav Staroň
starosta obce

Vyvesené dňa: 15. 12. 2014
Zvesené dňa: ...................................

