Obecné zastupiteľstvo obce Kameničany, podľa § 6 zákona Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení zriadení v znení neskorších predpisov na základe zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších sa u z n i e s l o na tomto:

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N OM

NARIADENÍ

č. 1 /2018

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Kameničany
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) na pripomienkovanie v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 08. 06. 2018
v znení Uznesenia č. 6/2018 zo dňa 08. 06. 2018

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Kameničany dňa :

24. 05. 2018

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Kameničany dňa:

11. 06. 2018

VZN nadobúda účinnosť dňa: 26. 6. 2018

Zaslané poslancom na preštudovanie dňa:

14. 05. 2018

Na rokovaní OZ dňa:

08. 06. 2018
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§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenia“) upravuje:
a) spôsob

náhradného

zásobovania

vodou

a náhradného

odvádzania

odpadových

vôd

a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.
§2
Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
1.

Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, starosta obce zabezpečí
dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou. Dodávka pitnej vody náhradným
zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami.

2.

Odberné miesta a miesta pristavenia cisterny s pitnou vodou:
a) na priestranstve pred obecných úradom,
b) pri letnom kultúrnom stánku

3.

Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na mieste uvedenom v ods. 2 oznámi obec a to miestnym
rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

4.

Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody v zníženom
množstve.
§3
Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp

1. Nakoľko obec Kameničany v súčasnosti nemá vybudovanú kanalizáciu, obyvatelia obce používajú
na odvádzanie odpadových vôd žumpy. Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať
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. Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných kapacite
žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických alebo fyzických osôb.

3. Obec Kameničany v súlade s právnymi normami dáva na vedomie, že najbližšou firmou, ktorá sa
zaoberá zneškodňovaním obsahu žúmp je:
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Poľnohospodárske družstvo Bolešov
Tým nie je dotknuté právo prevádzkovateľa objednať si zneškodnenie obsahu žumpy inými
právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré majú na to oprávnenie.
4. Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu obce
Kameničany doklad o spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy.
§4
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 v čase dočasného obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného
vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, hospodárne
nakladať s pitnou vodou,
c) dodržiavať pokyny starostu obce pri odoberaní pitnej vody na odbernom mieste.
§5
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kameničany o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a odvádzania odpadových vôd schválilo obecné zastupiteľstvo obce Kameničany na svojom
zasadnutí dňa 08. 06. 2018, uznesením č. 6/2018.
2.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom po jeho zverejnení na
úradnej tabuli, týmto dňom sa zároveň ruší VZN obce Kameničany 3/2014 o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd.

V Kameničanoch dňa, 08. 06. 2018

Igor Daško
starosta obce
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(1) Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na zhromažďovanie odpadových vôd z domácností.
(2) Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom a technickým normám.
(3) Umiestnenie žumpy na pozemku musí umožňovať prístup k žumpe za účelom jej vyprázdňovania a musí byť
umiestnená tak, aby umožňovala výhľadové pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu.
(4) Dno a steny žumpy musia byť vodotesné – nepriepustné, tak aby odpadová voda nepresakovala do okolitého
prostredia a neznečisťovala ho.
(5) Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom
odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo
životného prostredia.

(6) Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou musí zodpovedať príslušnými
slovenským technickým normám.
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