OBEC GEMERSKÁ POLOMA
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015
o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Gemerská Poloma

Schválené: 25.05.2015
Návrh VZN č.3/2015 vyvesený na úradnej tabuli dňa: 15. 04. 2015
VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa

26.05.2015

VZN zvesené z úradnej tabule dňa

09.06.2015

VZN nadobúda účinnosť dňa

09.06.2015

Obec Gemerská Poloma v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) a §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 36 ods. 7 písm. c) zákona NR SR č. 442/2002 Z. z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Gemerská Poloma

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
OBCE GEMERSKÁ POLOMA
č. 3/2015
o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Gemerská Poloma

Strana 1 z 5

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) sa dotýka všetkých občanov, ktorí žijú,
alebo vlastnia nehnuteľnosť na bývanie na území obce Gemerská Poloma, fyzických a právnických
osôb, ktoré prevádzkujú svoju činnosť na území obce Gemerská Poloma, sú napojení na verejný
vodovod, alebo majú vlastnú studňu, z čoho vyplýva, že produkujú odpadové vody, ktoré vypúšťajú do
žumpy.

2.

Predmetom VZN je upraviť povinnosti podľa miestnych podmienok na území obce Gemerská
Poloma:
a.

spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou,

b.

spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd,

c.

zneškodňovanie obsahu žúmp.

Článok 2
Dočasné obmedzenie užívania pitnej vody
1.

Obec Gemerská Poloma v súčinnosti s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.,
ako prevádzkovateľom verejného vodovodu môže dočasne obmedziť alebo prerušiť dodávku pitnej
vody z verejného vodovodu z dôvodov uvedených v § 32 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

2.

Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom
a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v termíne stanovenom § 32 ods. 2
a ods. 7 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, vrátane obnovenia dodávky
vody v normálnom režime z verejného vodovodu.
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Článok 3
Náhradné zásobovanie pitnou vodou
1.

V prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody je prevádzkovateľ oprávnený stanoviť
podmienky tohto prerušenia, alebo obmedzenia a je povinný zabezpečiť náhradné zásobovanie
obyvateľstva pitnou vodou spôsobom dohodnutým s vlastníkom verejného vodovodu, v medziach
technických možností a miestnych podmienok, alebo spôsobom ustanoveným v prevádzkovom
poriadku verejného vodovodu.

2.

O spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou prevádzkovateľom bude verejnosť
informovaná prostredníctvom úradnej tabule obce, prostredníctvom miestneho rozhlasu a na webovej
stránke obce.

3.

Náhradné zásobovanie pitnou vodou v obci sa bude vykonávať rozvozom pitnej vody
autocisternami, alebo inými prepravnými prostriedkami, alebo výdajom balenej vody.

4.

Rozvoz pitnej vody po obci bude podľa zverejneného časového harmonogramu, ktorý obec
oznámi v obecnom rozhlase, na úradnej tabuli obce, alebo na webovej stránke obce.

Článok 4
Zneškodňovania odpadových vôd
1.

Vlastník prípadne užívateľ žumpy, v ktorej sa akumulujú odpadové vody, je povinný pri ich
likvidácii dodržiavať všetky platné právne predpisy.

2.

Pri nakladaní s obsahom žumpy je každý povinný chrániť zdravie obyvateľstva a životné
prostredie.

Článok 5
Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp

1.

V súvislosti s tým, že obec Gemerská Poloma nemá v súčasnosti vybavenú verejnú kanalizáciu,
obyvatelia, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia používajú na odvádzanie odpadových vôd
vlastné žumpy.

2.

Užívateľ žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k úniku
odpadových vôd zo žumpy do okolia ak k ohrozovaniu, alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov, alebo
životného prostredia.

3.

Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Užívateľ žumpy je povinný
zabezpečiť vývoz a zneškodnenie obsahu žumpy prostredníctvom oprávnenej osoby na miestach na to
určených, v intervaloch zodpovedajúcich kapacite žumpy, v súlade s platnými predpismi.
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Článok 6
Povinnosti spojené s užívaním žumpy
1.

Ak sa pri kontrole zistí, že znečisťovanie vôd, napr. studní, potoka, prípadne pôdy v okolí
žumpy je v príčinnej súvislosti s technickým stavom žumpy, v takomto prípade je užívateľ žumpy
povinný nechať vypracovať nový doklad o vodotesnosti žumpy.

2.

Zakazuje sa vypúšťanie obsahu žúmp do záhrad, priekop, na trávnaté plochy a všetky
poľnohospodárske a lesné pozemky, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.

3.

Zakazuje sa vypúšťanie žúmp do povrchových a podzemných vôd a do verejnej dažďovej
kanalizácie a mimo miest na to určených.

Článok 7
Sankcie
1.

Porušenie povinností a zákazu ustanoveného týmto VZN fyzickou osobou je priestupkom
podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, za ktorý
môže obec uložiť pokutu do 33,00 EUR.

2.

Porušenie povinností a zákazu ustanoveného týmto VZN právnickou osobou a fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie je iným právnym deliktom, za ktorý môže obec podľa § 13 ods. 9 písm. a)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky
6 638,00 EUR.

3.

Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na škodlivé následky porušenia povinnosti, dĺžky
trvania protiprávneho stavu a na okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo.

4.

Výnos z pokút uložených obcou je príjmom rozpočtu obce.

5.

Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:

6.

a)

starosta obce,

b)

hlavný kontrolór obce,

c)

poslanci obecného zastupiteľstva.
Právo vykonať kontrolu majú aj iné kontrolné orgány.
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Článok 8
Záverečné ustanovenie
1.

Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome dňa 25.05.2015
uznesením č. 18/2015/OcZ A/2.

3.

Zmeny tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome.

4.

Toto VZN nadobudne účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

Ing. Miroslav Michalka
starosta obce
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