
OBEC JACOVCE
Všeobecne záväzné nariadenie 

  č. 8/2019
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
na území obce Jacovce

Obec Jacovce, na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 3 písm. g)  a § 6 ods. 1
zákona Slovenskej národnej rady o Obecnom zriadení  č. 369/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov a v súlade  s  § 36,  ods.  7  písm. a),  b),  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 regulácií  v sieťových  odvetviach   v znení  neskorších  právnych   predpisov  vydáva  toto
Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Jacovce  o spôsobe  náhradného  zásobovania  vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce
Jacovce  (ďalej len „nariadenie“).
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Dátum začiatku lehoty pripomienkového 
konania :

           23.11.2019

Dátum ukončenia pripomienkového 
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PRVÁ ČASŤ

Článok 1
                                                      Úvodné ustanovenia                                                 

Základné  náležitosti  o spôsobe  náhradného  zásobovania  vodou  a náhradného  odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp  sú ustanovené v § 36 ods. 7 písm.a), b),  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
zmien a doplnkov 

Článok 2
Predmet úpravy

Účelom  tohto  nariadenia  je  upraviť  spôsob  náhradného  zásobovania  pitnou  vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd v prípade, ak nie je možné ich odvádzať verejnou
kanalizáciou.  Zároveň  upravuje  povinnosti  prevádzkovateľov  žúmp  v katastrálnom  území
obce  Jacovce           pri  odvádzaní  odpadových  vôd   z nehnuteľností  do  žúmp  a ich
zneškodňovaní. 

DRUHÁ ČASŤ

Článok 3
 Náhradné zásobovanie pitnou vodou

1.Náhradné zásobovanie 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.V prípade prerušenia dodávky pitnej vody do domácnosti 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  prevádzkovateľ  verejného  vodovodu  náhradnú  dodávku  pitnej  vody
prostredníctvom jej  dovozu cisternami  v rozsahu núdzového zásobovania pitnou vodou na
obcou  určené odberné miesto – pred novým kostolom.    Čas a miesto pristavenia cisterny
s pitnou vodou oznámi obec v miestnom rozhlase, oznamom uverejneným na úradnej tabuli. 

3. Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok na prežitie zabezpečiť dodávku
pitnej  vody náhradným zásobovaním pitnou  vodou,  prejde  obec  na  núdzové  zásobovanie
pitnou vodou. Núdzové zásobovanie pitnou vodou je spôsob dodávky pitnej vody akým sa
zabezpečuje dodávka  vody len na úrovni minimálnej potreby. Minimálna potreba pitnej vody
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na  núdzové  zásobovanie  je  15  litrov  na  osobu  denne,  v mimoriadne  nepriaznivých
podmienkach 5 litrov             na osobu denne, najviac však na tri dni po sebe nasledujúce.
Núdzové  zásobovanie  pitnou  vodou  vykonáva  prevádzkovateľ  na  odberných  miestach
cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami umožňujúci odber pitnej vody. 

TRETIA ČASŤ

Článok 4
Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd

1.  V prípade  prerušenia  alebo  obmedzenia  odvádzania  odpadových  vôd  v prípadoch
uvedených v §32 ods.3 a ods. 4 zákona č.422/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zák. č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach,
v znení  neskorších  predpisov,  zabezpečí  prevádzkovateľ  verejnej  kanalizácie  náhradné
odvádzanie  odpadových  vôd  v medziach  technických  možností  a miestnych  podmienok
prevádzkovateľ verejnej kanalizácie alebo spôsobom ustanoveným v prevádzkovom poriadku
verejnej kanalizácie. 

Článok 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 na miesta na to určené. Zakázané je 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.

3.  Vlastník  žumpy musí  zabezpečiť  vývoz a zneškodňovanie  obsahu žumpy v intervaloch
zodpovedajúcich  kapacite  žumpy  na  vlastné  náklady  prostredníctvom  oprávnenej  osoby
oprávnenej na podnikanie v súlade s platnými predpismi.

4. Vlastník žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolného orgánu doklad o spôsobe
nakladania alebo zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy a archivovať ho po dobu troch
rokov. 

5. Do žúmp nie je možné odvádzať vodu z povrchového odtoku.

6. 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 takom prípade  je  užívateľ
žumpy  povinný  vykonať  potrebné  stavebno  –  technické  opatrenia  na  vykonanie  nápravy
a zabezpečiť vypracovanie nového dokladu o vodotesnosti žumpy.   
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Článok 6
Kontrolná činnosť

1. Kontrolu dodržiavania  tohto VZN vykonávajú:
a) starosta obce,
b) hlavný kontrolór obce
c) poverený zamestnanec obce 
d) iné dotknuté kontrolné organy.

Článok 7
Sankcie

1.Porušenie tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitného predpisu.1

2. Výnos z pokút uložených obcou je príjmom rozpočtu obce.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Článok 8
Záverečné ustanovenia

1. Na prijatí „Všeobecne záväzného nariadenia obce Jacovce č.8/2019 o spôsobe náhradného
zásobovania  vodou a náhradného  odvádzania  odpadových  vôd a  o  zneškodňovaní  obsahu
žúmp na území obce Jacovce “ sa Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach uznieslo Uznesením
č. 5/8/2019 dňa 12.12.2019.

2.  Nadobudnutím  účinnosti  tohto  Všeobecne  záväzného  nariadenia  č.  8/2019  o  spôsobe
náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu  žúmp  na  území  obce  stráca  platnosť  Všeobecne  záväzné  nariadenie  č.  5/2013  o
spôsobe  náhradného  zásobovania  vodou  a náhradného  odvádzania  vôd  a o zneškodňovaní
obsahu žúmp na území obce Jacovce, schválené Obecným zastupiteľstvom v Jacovciach, dňa
26.09.2013 Uznesením  č.17/2013.

          Jaroslav Božik 
                                starosta obce,v.r.     

1 Zákon č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
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