VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Č. 11/2016
O SPÔSOBE NÁHRADNÉHO ZÁSOBOVANIA
VODOU, NÁHRADNÉHO ODVÁDZANIA
ODPADOVÝCH VÔD A O ZNEŠKODŇOVANÍ
OBSAHU ŽÚMP NA ÚZEMÍ OBCE DÚBRAVY

Všeobecne záväzne nariadenie č. 11/2016 o spôsobe náhradného zásobovania vodou,
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce
Dúbravy

Obecné zastupiteľstvo v Dúbravách na základe § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 36 ods. 7 písm. b) a c) Zákona
č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení
neskorších predpisov a doplnení Zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
v znení neskorších predpisov vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE DÚBRAVY

č. 11/2016

O SPÔSOBE NÁHRADNÉHO ZÁSOBOVANIA VODOU,
NÁHRADNÉHO ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD
A O ZNEŠKODŇOVANÍ OBSAHU ŽÚMP NA ÚZEMÍ OBCE
DÚBRAVY

Čl. 1
Základné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to
nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku,
b) spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp.
2. Nariadením sa upravujú povinnosti a postup fyzických a právnických osôb v obci
Dúbravy pri nakladaní s komunálnymi odpadovými vodami, ktoré vznikajú pri užívaní
nehnuteľností v katastrálnom území obce Dúbravy na účely bývania, výroby, obchodu
a služieb.
3. Účelom tejto úpravy je vytvoriť podmienky pre také nakladanie s odpadovými vodami,
ktoré neznečisťuje a neohrozuje životné prostredie, pôdu, podzemné vody a neohrozuje
zdravie ľudí.
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Čl. 2
Definície a výklad základných pojmov
1. Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa definujú základné pojmy:

a) Vodovodná prípojka – je úsek potrubia, ktorým sa privádza pitná voda k pozemku
t.j. nehnuteľnosti z verejného vodovodu. Vodovodná prípojka sa rozumie časť od
vodomernej šachty po nehnuteľnosť. Vodomerná šachta musí byť vybudovaná na
hranici pozemku a vždy prístupná prevádzkovateľovi.
b) Kanalizačná prípojka – je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody
z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu
alebo stavby až po zaústenie do verejnej kanalizácie. Kanalizačná prípojka sa
rozumie časť od revíznej kanalizačnej šachty po nehnuteľnosť. Revízna kanalizačná
šachta musí byť vybudovaná na hranici pozemku a vždy prístupná
prevádzkovateľovi.
c) Odpadová voda – je voda použitá z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského
metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení
a z iných podobných zariadení a nie je hromadená v žumpách.
d) Čistiareň odpadových vôd – je súbor objektov a zariadení na čistenie odpadových
vôd a osobitných vôd pred ich vypúšťaním do povrchových vôd alebo do
podzemných vôd alebo pred ich iným využitím. Prípustné sú v lokalitách kde nebola
vybudovaná verejná kanalizácia a v obci sa budú akceptovať len tie na ktoré bolo
vydané Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Detva – okolie a boli
skolaudované. Ostatné je neprípustné.
e) Žumpa – je zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku na akumuláciu
odpadových vôd z domácnosti. Prípustné sú len v lokalitách kde nebola vybudovaná
kanalizácia a chatových a rekreačných častiach.

Čl. 3
Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody
1. V súlade s ustanovením § 32 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 môže prevádzkovateľ prerušiť
alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu.
2. V obci je zriadený verejný vodovod. Prevádzkovateľom verejného vodovodu na území
obce Dúbravy je Obec Dúbravy, Dúbravy 196, 962 12 Dúbravy.
3. Prevádzkovateľ môže dočasne obmedziť alebo prerušiť dodávku vody z verejného
vodovodu z dôvodu:
- vzniku mimoriadnej situácie, udalosti,
- pri poruche na verejnom vodovode,
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pri plánovanej oprave zariadenia alebo príslušnej zásobovacej trasy,
pri ohrození života, zdravia ľudí alebo majetku,
pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vôd,
v čase jej nedostatku v dôsledku poklesu výdatnosti vodného zdroja, najmä vplyvom
nepriaznivým klimatických podmienok.
O prerušení alebo obmedzení užívania pitnej vody z verejného vodovodu informuje
obec Dúbravy odberateľov cestou obecného rozhlasu, oznamom na úradnej tabuli a 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 obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov
pitnou vodou je zakázané pitnú vodu z verejného vodovodu používať na polievanie
záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne,
umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, na stavebné účely,
upratovanie a pod.
Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovená bez meškania po pominutí
dôvodov obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné
účely ako jej zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky pitnej vody
obec informuje obyvateľov obce cestou obecného rozhlasu, oznamom na úradnej tabuli
a na internetovej stránke obce.
Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť príslušným orgánom a
organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v termíne stanovenom
podľa § 32 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
v znení neskorších predpisov, vrátane obnovenia dodávky vody v normálnom režime z
verejného vodovodu.
-

4.

5.

6.

7.

Čl. 4
Náhradné zásobovanie pitnou vodou
1. Pri prerušení alebo obmedzení dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v prípadoch
uvedených v § 32 ods. 3 a 4 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, zabezpečí prevádzkovateľ
verejného vodovodu náhradné zásobovanie pitnou vodou.
2. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané v medziach technických možností
a miestnych podmienok prevádzkovateľa verejného vodovodu, alebo spôsobom
ustanoveným v prevádzkovom poriadku verejného vodovodu, spravidla denne v čase
od 7:00 hod. do 21:00 hod:
a) rozvozom pitnej vody v cisternách, ktoré podľa potreby zabezpečí prevádzkovateľ
verejného vodovodu, do obcou určených miest výdajní pitnej vody;
b) rozvozom balenej pitnej vody do obcou určených miest výdajní pitnej vody;
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c) inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody.
Miesta a čas náhradného zásobovania pitnou vodou oznámi obec miestnym rozhlasom,
na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
Miestami distribúcie vody z cisterny v obci sú nasledovné miesta:
- Obecný úrad Dúbravy,
- Parkovisko – cintorín,
- Pri uličke (číslo domu 174),
- Obchod Jednota Hradná,
- Pri dome č. 240 v Želobudzi.
Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie pitnou vodou je 15 litrov na
osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne,
najviac na tri po sebe nasledujúce dni.
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.
Čl. 5
Povinnosti odberateľov pitnej vody

1. Odberateľ pitnej vody – fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ:
a) je povinný v čase dočasného obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody

z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou
nakladať s pitnou vodou,
b) je povinný dodržiavať pokyny starostu obce a ním poverených osôb,
c) pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou má právo na odber pitnej vody
v stanovenom množstve.

Čl. 6
Náhradné odvádzanie odpadových vôd
1. Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie je Obec Dúbravy, Dúbravy č. 196, 962 12
Dúbravy.
2. V obci Dúbravy je vybudovaná verejná kanalizácia, ktorá je zaústená do Čistiarne
odpadových vôd PPS Group a. s. Detva. Náhradné odvádzanie odpadových vôd sa
vykonáva v prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania týchto vôd do verejnej
kanalizácie, najmä z dôvodov:
- mimoriadnej udalosti, mimoriadnych klimatických podmienok,
- pri poruche verejnej kanalizácie,
- pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
- pri obmedzení zásobovania vodou.
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3. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie je povinný oznámiť PPS Group a. s. Detva
a príslušným orgánom a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie odvádzania
odpadových vôd v lehotách v zmysle § 32 Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení Zákona č. 276/2001 Z. z.
o regulácií v sieťových odvetviach v medziach technických možností a miestnych
podmienok prevádzkovateľa verejnej kanalizácie, alebo spôsobom ustanoveným
v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie.
4. Ak sa nedá zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie z dôvodov
uvedených v Čl. 6 tohto všeobecne záväzného nariadenia, prevádzkovateľ verejnej
kanalizácie v spolupráci s PPS Group a. s. zabezpečuje náhradné odvádzanie
odpadových vôd. Náhradné odvádzanie odpadových vôd sa zabezpečuje vývozom
cisternami alebo inými dopravnými prostriedkami na príslušné ČOV.
5. Náhradné odvádzanie odpadových vôd sa zabezpečuje vývozom cisternami alebo inými
prepravnými prostriedkami.
6. O spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd prevádzkovateľom bude verejnosť
informovaná prostredníctvom obecného rozhlasu, oznamom na úradnej tabuli obce a na
internetovej stránke obce.
Čl. 7
Stavba a prevádzka žumpy
1. Žumpa sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať do verejnej
kanalizácie.
2. Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na zhromažďovanie
odpadových vôd z domácností.
3. Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom
a technickým normám.
4. Umiestnenie žumpy na pozemku musí umožňovať prístup k žumpe za účelom je
vyprázdňovania a musí byť umiestnená tak aby umožňovala výhľadové napojenie
stavby na verejnú kanalizáciu (ust. § 11 ods. 2 a 3 Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Zb.)
5. Dno a steny žumpy musia byť vodotesné – nepriepustné tak, aby odpadová voda
nepresakovala do okolitého prostredia a neznečisťovala ho.
6. 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.
7. Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou musí
zodpovedať príslušným slovenským technickým normám.
8. Odpadová voda odvádzaná do žúmp nie je, na rozdiel od kalu zo septíkov, komunálnym
odpadom a nevzťahuje sa naň režim zberu a zneškodňovania komunálnych a drobných
stavebných odpadov.
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9. Nezákonné odvádzanie splaškových vôd sa trestá podľa Zákona č. 442/2002 Z. z. a Čl.
11 predmetného VZN.
Čl. 8
Zneškodňovanie obsahu žúmp
1. Vlastník resp. užívateľ žumpy je povinný zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu
žumpy v zariadení na čistenie odpadových vôd t. j. v čistiarni odpadových vôd na
vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby –
podnikateľa na túto činnosť, v súlade s platnými predpismi, a to v intervale primeranom
ku kapacite žumpy.
2. Vlastník resp. užívateľ žumpy je povinný uchovať originály dokladov o zneškodnení
obsahu žumpy po dobu troch rokov odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy a na
vyžiadanie poverených zamestnancov obce Dúbravy a príslušných orgánov štátnej
správy preukázať likvidáciu obsahu žumpy.
3. Vlastník resp. užívateľ žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby
nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo
poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.
4. Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakázané je vypúšťať
alebo vyvážať obsah žumpy do:
a) povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne obce,
b) stokovej siete verejnej kanalizácie,
c) dažďovej kanalizácie,
d) odvodňovacích rigolov, záhrad, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné
pozemky a iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.
5. Obec Dúbravy v súlade s právnymi normami dáva na vedomie, že najbližšou firmou,
ktorá sa zaoberá zneškodňovaním obsahu žúmp a septikov je:


Čistiareň odpadových vôd Zvolen – prevádzkovateľ Stredoslovenská
vodárenská a prevádzková spoločnosť a. s. Banská Bystrica: spojovateľka
+421484327111, Call Centrum: 0850111234
 Čistiareň odpadových vôd Slatinské Lazy – prevádzkovateľ Eko-Salmo a. s.,
Slatinské Lazy, tel. číslo: +421455393507, mobil: 0903211051
Tým nie je dotknuté právo prevádzkovateľa objednať si zneškodňovanie obsahu žumpy
a septika inými právnickými alebo fyzickými osobami, ktorí majú na takúto činnosť
platné oprávnenie.
Čl. 9
Kontrolná činnosť
1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia sú oprávnení
vykonávať:
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a) Hlavný kontrolór obce,
b) Starosta obce,
c) Obecné zastupiteľstvo.
Čl. 10
Sankcie
1. Porušenie povinností a zákazu ustanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením

fyzickou osobou je priestupkom podľa § 48 Zákona NR SR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do
výšky 33,-- Eur.
2. Porušenie povinnosti a zákazov ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením
právnickou osobou a fyzickou osobou – podnikateľom je iným správnym deliktom, za
ktorý môže obec podľa § 13 ods. 9 písm. a) Zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638,-- Eur.
3. Výnosy z pokút uložených obcou sú príjmom rozpočtu obce Dúbravy.

Čl. 11
Záverečné ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 21.07.2016
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Dúbravy č. 11/2016 o spôsobe náhradného
zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp na území obce prerokovalo a schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 06.07.2016 Uznesením č. 47/16.
3. Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2016 o spôsobe
náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd

a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce stráca platnosť Všeobecne záväzné
nariadenie č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania obyvateľov pitnou vodou,
schválené obecným zastupiteľstvom 22.10.2013 uznesením obecného zastupiteľstva č.
74/2013.
V Dúbravách, dňa 06.07.2016
Elena Grňová
starostka obce Dúbravy

