
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 

a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok v obci Dolná Poruba  

 

Obec Dolná Poruba podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona 

369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 36 ods. 7 písm. b) 

a c) zákona 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 toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“). 
 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

Toto nariadenie upravuje: 

a) spôsob náhradného zásobovania vodou v obci v čase jej nedostatku, 

b) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd 

c) zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok 

 

Článok 2 

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., 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, 

c) inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody. 

3. Miesta a čas náhradného zásobovania pitnou vodou oznámi obec miestnym rozhlasom, na 

úradnej tabuli obce, príp. na internetovej stránke obce. 

4. 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. 

 

Článok 3 

Náhradné odvádzanie odpadových vôd 

1. V prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd uvedených v§ 32 ods. 

3 a 4 zákona č. 442/2002 Z. z., zabezpečí prevádzkovateľ verejného vodovodu náhradné 

odvádzanie odpadových vôd v medziach technických možností a miestnych podmienok 

prevádzkovateľa alebo po dohode s obcou Dolná Poruba (pri ohrození zdravia ľudí alebo 

majetku, pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prác) starosta obce 

zabezpečí náhradné odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp. 

2.Náhradné odvádzanie odpadových vôd sa zabezpečuje vývozom cisternami alebo inými 

prepravnými prostriedkami. 

3. O spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd prevádzkovateľom bude verejnosť 

informovaná prostredníctvom obecného rozhlasu, oznamom na úradnej tabuli obce, príp. na 

internetovej stránke obce. 

 



 

Článok 4 

 Zneškodňovanie obsahu žúmp 

Ak nemožno zabezpečiť zneškodňovanie obsahu žúmp z dôvodu mimoriadnej udalosti  starosta 

obce zabezpečí náhradné zneškodňovanie obsahu žúmp. Náhradné zneškodňovanie obsahu 

žúmp sa zabezpečuje cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami. 

 

Článok 5 

Zrušovacie ustanovenia 

Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolná Poruba o spôsobe 

náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní 

obsahu žúmp podľa miestnych podmienok v obci Dolná Poruba sa zrušuje Všeobecne 

záväzné nariadenie obce Dolná Poruba č. 4/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze 

užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Dolná 

Poruba zo dňa 22.09.2015. 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 o o spôsobe náhradného zásobovania vodou a 

náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych 

podmienok v obci Dolná Poruba schválilo Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube dňa 

26.06.2018 uznesením č. 239/2018. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom po jeho schválení 

a zverejnení na úradnej tabuli obce. 

 

V Dolnej Porube dňa 20.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Miroslav Kopčan 

    starosta obce 

 

 

Návrh VZN vyvesený: 21.05.2018 – pripomienky neboli. 

Schválené VZN vyvesené: 26.06.2018 – pripomienky neboli. 

Zvesené: 11.07.2018 – pripomienky neboli. 
 


