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Všeobecne záväzné nariadenie obce
Plaveč č. (76)
o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu
žúmp na území obce Plaveč

Obecné zastupiteľstvo obce Plaveč na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a
ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v
súlade s ustanovením § 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 (ďalej len „zákon o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách“)
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie:
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje na území obce Plaveč:
a) spôsob náhradného zásobovania vodou,
b) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd,
c) spôsob zneškodňovania obsahu žúmp.
Článok 2
Prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody z verejného vodovodu alebo odvádzania
odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie (Obec Plaveč, ďalej len „prevádzkovateľ“) môže
prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu alebo odvádzanie
odpadových vôd do verejnej kanalizácie z dôvodov vymedzených v § 32 ods. 1 zákona o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
2. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody z
verejného vodovodu alebo odvádzania odpadových vôd verejnou, príslušným orgánom a
organizáciám a dotknutým odberateľom vody a producentom odpadových vôd
vypúšťaných do verejnej kanalizácie v termínoch v zmysle § 32 ods. 2 a 7 zákona o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Článok 3
Náhradné zásobovanie pitnou vodou
1. Náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou v prípade prerušenia, alebo
obmedzenia dodávky pitnej vody je povinný zabezpečiť prevádzkovateľ verejného
vodovodu v medziach technických možností a miestnych podmienok. Náhradné
zásobovanie pitnou vodou vykonáva prevádzkovateľ na odberných miestach cisternami,
dodávkami balenej pitnej vody, alebo inými prepravnými prostriedkami vhodnými na
prepravu pitnej vody.
2. O spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou, ktorú zabezpečí prevádzkovateľ, bude
Obec Plaveč informovať verejnosť prostredníctvom webového sídla, úradnej tabule,
obecného rozhlasu, resp. iným spôsobom.
Článok 4
Náhradné odvádzanie odpadových vôd
1. V prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd do verejnej
kanalizácie z dôvodov uvedených v § 32 ods. 1 písm. b) až e) a o) zákona o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť náhradné
odvádzanie odpadových vôd spôsobom v medziach technických možností a miestnych
podmienok alebo spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie.
2. Zneškodnenie odpadových vôd zabezpečí prevádzkovateľ ich vývozom do čistiarne
odpadových vôd.
3. O spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd, ktoré zabezpečí prevádzkovateľ,
bude Obec Plaveč informovať verejnosť prostredníctvom webového sídla, úradnej
tabule, obecného rozhlasu, resp. iným spôsobom.
Článok 5
Zneškodňovanie obsahu žúmp
1. Obsah žumpy je možné zneškodniť iba na mieste na to určenom, a to v čistiarni
odpadových vôd na vlastné náklady vlastníka resp. užívateľa žumpy prostredníctvom
oprávnenej právnickej osoby, alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, a to v
intervale primeranom ku kapacite žumpy, pokiaľ to prevádzkový poriadok čistiarne
odpadových vôd umožňuje.
2. Obsah žumpy je zakázané vypúšťať alebo vyvážať do:
a) povrchových a podzemných vôd v katastrálnom území mesta,
b) verejnej kanalizácie, dažďovej kanalizácie,
c) odvodňovacích rigolov, záhrad, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky a iné
plochy, aj keby boli vo vlastníctve vlastníka resp. užívateľa žumpy.

Článok 6
Zodpovednosť za porušenie povinností
1. Tomu, kto ako prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil
povinnosť zabezpečiť náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou alebo náhradné
odvádzanie odpadových vôd podľa § 32 ods. 3 zákona o verejných vodovodoch a

verejných kanalizáciách, okresný úrad v zmysle § 39 ods. 1 písm. e) zákona o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách uloží pokutu od 99 eur do 16 596 eur.
2. V prípade, ak sa fyzická osoba dopustí priestupku podľa § 40 ods. 1 písm. j) zákona o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách tým, že poruší toto VZN, okresný úrad v
zmysle § 40 ods. 2 písm. c) zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
uloží pokutu za takýto priestupok od 16 eur do 331 eur.
3. V prípade, ak sa právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ dopustí správneho
deliktu tým, že poruší toto VZN, Obec v zmysle § 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení uloží pokutu za tento správny delikt do 6 638 eur.
4. Obec pri ukladaní pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie a následky
protiprávneho konania, na porušenie viacerých povinností a na opakované porušenie
povinností. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa Obec dozvedela o
porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
Výnosy pokút, ktoré uložila Obec Plaveč, sú príjmom rozpočtu obce Plaveč.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Plavči.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Plavči na svojom
zasadnutí dňa .................... uznesením č. .................. .
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa vyhlásenia.

Ing. Štefan M u r c k o
starosta obce
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