Obecné zastupiteľstvo v Rudňanoch podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, § 36 ods. 7 písm. b) a c) zákona č. 442/2002 Z. z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

Všeobecnom záväznom nariadení

č. 2/2015
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a
o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Rudňany
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len „VZN") upravuje na území obce
dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné
na zabezpečovanie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku, spôsob
náhradného zásobovania vodou, spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a
zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok so zreteľom na ochranu
životného prostredia a zdravia občanov.
2. Dotýka sa všetkých občanov, ktorí žijú, alebo vlastnia domovú nehnuteľnosť na území
obce a fyzických a právnických osôb, ktoré prevádzkujú svoju činnosť na území obce.

§2
Dočasné obmedzenie, alebo zákaz užívania pitnej vody
1. Vlastníkom a prevádzkovateľom rozvodnej siete verejného vodovodu v obci (od zdroja k
odberateľom) je Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Poprad (ďalej len PVPS).
2. Starosta obce môže z dôvodov uvedených v zákone č. 442/2002 Z. z. v súčinnosti s PVPS
vyhlásiť dočasne obmedzenie alebo zakázanie užívania pitnej vody z verejného vodovodu
a to miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce (www.rudnany.ocu.sk) v dôsledku:
- poklesu výdatnosti vodného zdroja, najmä vplyvom nepriaznivých klimatických
podmienok,
- vážnej technickej poruchy na prívodnom rade verejného vodovodu, resp. vodojeme
- po vyhlásení mimoriadnej situácie.

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.

3. Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci, príslušným orgánom,
organizáciám a prevádzkovateľom zariadení v katastrálnom území obce 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.
4. Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovená bez meškania po odpadnutí
dôvodov obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné
účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky pitnej vody
obec informuje obyvateľov miestnym rozhlasom, oznamom na úradnej tabuli a na
internetovej stránke obce.
5. V čase obmedzenia a zákazu užívania pitnej vody je zakázané používanie pitnej vody na
polievanie záhrad, ihrísk a verejných priestranstiev, na umývanie áut, napúšťanie
bazénov, na stavebné účely a upratovanie a to od vyhlásenia obmedzenia, resp. zákazu až
do jeho zrušenia.
6. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, zabezpečí
prevádzkovateľ verejného vodovodu jej dodávku náhradným zásobovaním na miestach
distribúcie pitnej vody určených obcou a to v lehotách stanovených v zákone č. 442/02
Z.z.

§3
Náhradné zásobovanie pitnou vodou
1. Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo obmedzenia
dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov:
a) mimoriadnej udalosti
b) pri poruche na verejnom vodovode
c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku
d) pri obmedzení zásobovania vodou.
2. Náhradné zásobovanie do miest distribúcie pitnej vody v rámci núdzového zásobovania
pitnou vodou (podľa spracovaného plánu) sa vykonáva:
• cisternami PVPS a.s., Poprad
• dodávkami balenej pitnej vody
• inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody.
3. Náhradné zásobovanie bytových domov v obci úžitkovou vodou počas núdzového
zásobovania pitnou vodou vykonáva obec v súčinnosti s HaZZ Spišská Nová Ves..
4. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané PVPS a.s., denne, v čase od 7:00 hod.
do 18.00 hod. v časových intervaloch stanovených po dohode s obcou.

2

5. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na odberných miestach oznámi obec miestnym
rozhlasom, vyvesením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
6. Vyhláškou MŽP SR č. 220/2012 Z.z. je určená minimálna potreba pitnej vody pri núdzovom
zásobovaní pitnou vodou 10 litrov na osobu denne. Minimálna potreba pitnej vody v
mimoriadne nepriaznivých podmienkach je 5 litrov na osobu denne, najviac počas troch po
sebe nasledujúcich dňoch.
V čase núdzového zásobovania pitnou vodou je pitná voda určená len na prežitie - pitný
režim a prípravu stravy.
NIE JE URČENÁ NA JEJ POUŽITIE SOCIÁLNYMI ZARIADENIAMI!
7. 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.

§4
Náhradné odvádzanie odpadových vôd
1. Vlastníkom a súčasne i prevádzkovateľom verejnej kanalizácie v obci je Podtatranská
vodárenská spoločnosť a.s., Poprad (ďalej len PVPS).
2.

V prípade prerušenia alebo obmedzia odvádzania odpadových vôd do verejnej
kanalizácie z dôvodu mimoriadnej udalosti (pri poruche na verejnej kanalizácii, pri
ohrození zdravia ľudí alebo majetku, pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a
revíznych prác) prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zabezpečí ich zneškodňovanie
odvozom do čistiarne odpadových vôd PVPS a.s., Poprad.
§5
Zneškodňovanie obsahu žúmp

1. Vlastník 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.
2. Obsah žumpy je dovolené vyvážať len do ČOV určených PVPS a.s., Poprad. Je zakázané
vypúšťať alebo vyvážať obsah žumpy do:
- povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne obce
- stokovej siete verejnej kanalizácie,
- dažďovej kanalizácie, krytých rigolov, krytých profilov vodných tokov,
- záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy, aj
keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.
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3. Vlastník žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy v intervaloch
zodpovedajúcich kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej
právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie v súlade s platnými
predpismi.

§6
Obmedzenie používania pitnej vody v čase jej nedostatku
1. Obmedziť alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu možno pri vyhlásení
regulačných stupňov podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona c. 276/2001 Z. z. o
regulácii v sieťových odvetviach.
2. Pri obmedzení dodávky pitnej vody sa realizujú opatrenia na obmedzenie nepretržitej
dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v dôsledku:
a) poklesu výdatnosti vodných zdrojov vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok,
b) vyradenia vodných zdrojov, alebo vodárenských objektov z prevádzky,
c) zničenia dôležitých úsekov verejného vodovodu.
Dodávka pitnej vody sa v takýchto prípadoch zabezpečuje v zníženom množstve.
3. K prerušeniu dodávky pitnej vody dochádza v dôsledku:
a) vyradenia kľúčových vodných zdrojov alebo vodárenských objektov z prevádzky,
b) zničenia dôležitých úsekov verejného vodovodu kedy nemožno zabezpečiť dodávku
pitnej vody,
c) vplyvom mimoriadnych klimatických podmienok (vysoké alebo nízke teploty)
a následkom toho pokles zásob surovej vody na výrobu pitnej vody.

§7
Práva a povinnosti odberateľov pitnej vody
Odberateľ pitnej vody - fyzická osoba, právnická osoba, podnikateľ:
a) Pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou má právo na odber pitnej vody v stanovenom
množstve.
b) Je povinný hospodárne nakladať s pitnou vodou v čase dočasného obmedzenia alebo
zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie
obyvateľov pitnou vodou.
c) Dodržiavať pokyny starostu obce, prípadne ním poverenej osoby pri odoberaní pitnej
vody na odbernom mieste.
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§8
Sankcie
1. Porušenie povinností a zákazu ustanoveného týmto VZN fyzickou osobou je priestupkom
podľa § 48 zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších právnych
predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do výšky 33,- €.
2. Porušenie povinností a zákazu ustanoveného týmto VZN právnickou osobou a fyzickou
osobou - podnikateľom je iným správnym deliktom, za ktorý môže obec podľa § 13 ods.
9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov uložiť pokutu až do výšky 6 638,- €.
3. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
a. starosta obce,
b. hlavný kontrolór obce,
c. poslanci obecného zastupiteľstva,
d. príslušníci obecnej polície.

§9
Spoločné ustanovenia
1. Na území obce vyhlasuje, organizuje a riadi úlohy spojené s krízovou situáciou predseda
krízového štábu, ktorým je starosta obce.
2. Informovanosť obyvateľov sa vykonáva prostredníctvom miestneho rozhlasu, úradnej
tabule obce a internetovej stránky obce.

§ 10
Záverečné ustanovenia
VZN č. 2/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp bolo schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva v Rudňanoch č. 114/8/2015 zo dňa 29.6.2015.
Toto VZN obce nadobúda účinnosť 15 dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli.
V Rudňanoch, dňa 30.6.2015

Miroslav BLIŠŤAN
starosta obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa
Návrh VZN zvesený z úradnej tabuli dňa
Schválené VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa
Schválené VZN zvesené z úradnej tabuli dňa
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