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Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok, na základe ust. § 36 ods. 7 písm. c) zákona
č. 442/2002 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 právnych predpisov
v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2018

o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.
(ďalej len „nariadenie“)

PRVÁ ČASŤ

Úvodné ustanovenie
§1

Toto nariadenie upravuje :
1. Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou.
2. Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd v prípade, ak nie je možné ich odvádzať
verejnou kanalizáciou.
3. Povinnosti prevádzkovateľov žúmp v katastrálnom území obce Spišský Štvrtok pri
odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľností do žúmp a ich zneškodňovaní.

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 sa náhradná dodávka pitnej vody prostredníctvom jej dovozu cisternami, alebo
dodávkami balenej pitnej vody a inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody
v rozsahu núdzového zásobovania pitnou vodou na určené odberné miesta.
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2. Náhradné zásobovanie pitnou vodou zabezpečuje prevádzkovateľ verejného vodovodu
v spolupráci s obcou Spišský Štvrtok.
3. Čas distribúcie, odberné miesta a miesta pristavenia cisterny s pitnou vodou oznámi obec v
mieste obvyklým spôsobom (na webovom sídle obce Spišský Štvrtok, miestnym rozhlasom,
písomným oznámením na úradnej tabuli).
4. Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody v
zníženom množstve.
5. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané spravidla denne.

TRETIA ČASŤ
Náhradné odvádzanie odpadových vôd
§3
1. V prípade prerušenia činnosti verejnej kanalizácie z dôvodu poruchy, ohrozenia života a
zdravia ľudí alebo majetku, vykonávania plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych
prác, alebo poruchy na kanalizačnej prípojke, ak je kanalizačná prípojka majetkom vlastníka
verejnej kanalizácie zabezpečí sa náhradné odvádzanie odpadových vôd vývozom
cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami v medziach technických možností a
miestnych podmienok.
2. Náhradné odvádzanie odpadových vôd zabezpečuje prevádzkovateľ verejnej kanalizácie v
spolupráci s obcou Spišský Štvrtok.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Zneškodňovanie obsahu žúmp
§4
1. Vlastník žumpy je povinný prevádzkovať a udržiavať žumpu tak, aby nedochádzalo
k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu zdravia obyvateľov alebo
životného prostredia.
2. Ten kto akumuluje odpadové vody v žumpe musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy
v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady.
3. Odpadové vody akumulované vo vodotesných žumpách musia byť zneškodňované v
čistiarňach odpadových vôd.
4. Na území obce Spišský Štvrtok odvoz odpadových vôd zo žúmp vykonáva prevádzkovateľ
verejnej kanalizácie – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Poprad
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a oprávnená osoba, ktorá na vykonávanie takejto činnosti má vydané povolenie v zmysle
osobitného zákona1.
5. Na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd alebo osobitných vôd s obsahom prioritných
látok, prioritných nebezpečných látok a ďalších znečisťujúcich látok do verejnej kanalizácie
je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy2.
6. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o
odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho,
komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy,
množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd
vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd3.
§5
1. Do žúmp a verejnej kanalizácie sa zakazuje odvádzať zrážkovú vodu.4
2. Zakazuje sa vypúšťať obsah žúmp do povrchových vôd a do podzemných vôd, na
pozemkoch v intraviláne a v extraviláne obce, do prícestných rigolov a do potrubí a kanálov
určených na odvod dažďovej vody.5

PIATA ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
Kontrolná činnosť a sankcie
§6
1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú zamestnanci obce Spišský Štvrtok na
základe písomného poverenia starostu,
2. Porušenie tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov6.
Záverečné ustanovenia
§7

§ 25 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 38, ods. 1 zákona 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v z.n.p.
3
§ 36, ods. 4 zákona 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v z.n.p.
4 § 11 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z.
5
§4 ods.5 písm. a) bod 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
6
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon 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
1
2
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1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
dňa 03. decembra 2018.
2. Zmeny a doplnenia tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok.
3. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2012 o
zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd na území obce Spišský Štvrtok.
4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2019 .
V Spišskom Štvrtku, dňa 03. decembra 2018

...................................................................
Ing. Ján Greš, starosta obce
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