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VŠEOBECNE
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č . 3 /2020
o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd
Návrh VZN:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 15. 1. 2020
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli CUET dňa: 15. 1: 2020
- vyvesený na webovom sídle obce dňa: 15. 1. 2020
- lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 30. 1. 2020
- doručené pripomienky v počte:
- vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: DD. MM. 2020
- vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: DD. MM. 2020
VZN schválené obecným zastupiteľstvom v Kostolnej pri Dunaji dňa DD. MM. 2020
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa DD. MM. 2020; zvesené z úradnej tabule dňa DD. MM.
2020
VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli CUET: DD. MM. 2020
VZN zverejnené na web sídle obce dňa: DD. MM. 2020

VZN nadobúda účinnosť dňom DD. MM. 2020

Ing. Igor Šillo
starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná pri Dunaji na základe ust. § 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 nadväznosti na
ust. § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších právnych predpisov vydáva toto
VŠEOBECNE
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
NARIADENIE
č . 3 /2020
o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
ustanoveni a
§1
Účelom tohto nariadenia je upraviť spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd.
DRUHÁ ČASŤ
Náhradné zásobovanie pitnou vodou
§2
1) V prípade prerušenia dodávky pitnej vody do domácností z dôvodu poruchy na verejnom
vodovode, ohrozenia života a zdravia ľudí alebo majetku, vykonávania plánovaných
opráv, údržbárskych a revíznych prác, obmedzeného zásobovania vodou, alebo poruchy
na vodovodnej prípojke, ak je vodovodná prípojka majetkom vlastníka verejného
vodovodu zabezpečí prevádzkovateľ verejného vodovodu náhradnú dodávku pitnej vody
prostredníctvom jej dovozu cisternami alebo inými vhodnými prostriedkami v rozsahu
núdzového zásobovania pitnou vodou na určené odberné miesta.
2) Odberné miesta a miesta pristavenia cisterny s pitnou vodou oznámi obec v mieste
obvyklým spôsobom (a to na webovom sídle obce Kostolná pri Dunaji, miestnym
rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli).
3) Zásobovateľ zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou – cisternou
nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na kvalitu
pitnej vody .
TRETIA ČASŤ
Náhradné odvádzanie odpadových vôd
§3
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Obec Kostolná pri Dunaji nemá vybudovanú verejnú kanalizáciu. Obyvatelia obce
používajú na odvádzanie odpadových vôd žumpy. Prevádzkovateľ (vlastník) 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. Prevádzkovateľ (vlastník) žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie
žumpy v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom
oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa a v súlade s platnými
právnymi predpismi.

1)

2)
3)
4)

ŠTVRTÁ ČASŤ
Práva a povinnosti odberateľov pitnej vody
§4
Odberateľ pitnej vody – fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ pri
náhradnom zásobovaní pitnou vodou má právo na odber pitnej vody v stanovenom
množstve.
Je povinný v čase náhradného zásobovania obyvateľov pitnou vodou, hospodárne
nakladať s pitnou vodou.
Dodržiavať pokyny starostu obce pri odoberaní pitnej vody na odbernom mieste.
Zodpovedá za kvalitu už odobratého množstva pitnej vody.

PIATA ČASŤ
Spoločné
Spoločné a záverečné ustanovenia
§5
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná pri
Dunaji dňa DD. MM. 2020.
2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo obce Kostolná pri Dunaji.
3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia VZN na úradnej tabuli obce,
t. j. dňa DD. MM. 2020.

V Kostolnej pri Dunaji DD. MM. 2020

Ing. Igor Šillo
starosta obce

