Všeobecne záväzné nariadenie obce Brestov č. 05/2019 o
spôsobe náhradného zásobovania vodou, o spôsobe náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
na území obce Brestov
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Obec Brestov na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a podľa § 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 kanalizáciách“) vydáva
vydáva
toto

všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou,
o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp na území obce Brestov
(ďalej len „VZN“)
Článok 1
Predmet nariadenia
1.

Všeobecne záväzné nariadenie upravuje :
a) spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou,
b) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd,
c) zneškodňovanie obsahu žúmp.
Článok 2
Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou

1.

Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo obmedzenia
dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov uvedených v zákone o verejných
vodovodoch a kanalizáciách. 1

2.

Náhradné zásobovanie pitnou vodou je zabezpečované prostredníctvom náhradného
voľne prístupného zdroja pitnej vody pri kostole (farská studňa) alebo v prípade
dlhodobého prerušenia dodávok pitnej vody (viac ako 7 dní nepretržite) sa náhradné
zásobovanie pitnou vodou podľa potreby môže vykonávať cisternami alebo a inými
prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody tak, aby voda spĺňala všetky podmienky
na kvalitu pitnej vody. Náhradné zásobovanie zabezpečuje obec Brestov, ktorá je
prevádzkovateľom verejného vodovodu na území obce Brestov.

3.

Náhradné zásobovanie pitnou vodou je zabezpečované denne.

§ 32 ods. 1 písm. b) až e) a o) 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
1

4.

Odberné miesta a čas distribúcie pitnej vody oznámi obec písomným oznámením na
úradnej tabuli, na internetovej stránke mesta alebo miestnym rozhlasom.

5.

Dodávka pitnej vody sa pri náhradnom zásobovaní cisternami alebo iným vhodnými
prostriedkami zabezpečuje v zníženom množstve. Minimálna potreba pitnej vody je 10
litrov na osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne
najviac 3 po sebe nasledujúce dni.
Článok 3
Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd

1.

Obec nemá vybudovanú verejnú kanalizáciu. Zneškodňovanie odpadových vôd v obci je
zabezpečované individuálne prostredníctvom žúmp alebo domových čističiek
odpadových vôd v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Článok 4
Zneškodňovanie obsahu žúmp

1.

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

2.

Obsah žumpy je zakázané vypúšťať alebo vyvážať do:
a.) povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne obce,
b.) dažďovej kanalizácie,
c.) odvodňovacích rigolov, záhrad, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné
pozemky a iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.

3.

Užívateľ žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodnenie obsahu žumpy prostredníctvom
právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie v oblasti nakladania s
iným ako nebezpečným odpadom v intervaloch zodpovedajúcich kapacite žumpy a v
súlade s platnými predpismi.

4.

Užívateľ žumpy je povinný na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť
doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky.

5.

Užívateľ má nárok na preplatenie časti nákladov za vývoz žumpy v paušálnej sume 20%
z faktúry za vývoz žumpy za podmienky predloženia originálov dokladov o zneškodnení
obsahu žumpy.
Článok 5
Kontrolná činnosť a sankcie

1.

Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva obecný úrad prostredníctvom starostu
obec alebo zamestnancov obce na základe písomného poverenia starostu.

2.

Porušenie tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov2.
Článok 6

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 8.1.2019
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 8.1.2019
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane): 23.1.2019
Doručené pripomienky (počet) : 0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa 3.3.2019
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa 3.3.2019
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Brestove dňa 18.3.2019
pod č. : 32-18/3-2019
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Brestov dňa : 19.3.2019
VZN vyvesené na internetovej stránke obce Brestov dňa: 19.3.2019
VZN zvesené z úradnej tabule obce Brestov dňa : 3.4.2019

VZN nadobúda účinnosť dňom 3.4.2019

V Brestove, dňa 3.4.2019

Jozef Šoltés
starosta obce
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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

