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Obec Častkov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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 vydáva   
  

            Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2016  

  

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania               
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 

  

  

                    Článok I.   

             Predmet úpravy  

  

Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len nariadenie ) upravuje:  
a.) spôsob náhradného zásobovania vodou  
b.) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp 

podľa miestnych podmienok.   
  

           Článok II.   

                      Spôsob náhradného zásobovania vodou  

  

1./ Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody vodou zo studní, súkromných či 
obecných, starosta obce v spolupráci s prevádzkovateľom verejného vodovodu  zabezpečí 
dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou. Dodávka pitnej vody 
náhradným zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom cisternami alebo inými prepravnými 
prostriedkami.   
2./ Odberné miesta, miesta a čas pristavenia cisterny s vodou oznámi obec v mieste 
obvyklým spôsobom.   
3./ Odberné miesto: námestie pred obecným úradom.   
4./ Dodávky úžitkovej vody na sociálne a hygienické účely budú zabezpečené z prírodných 
zdrojov, za pomoci techniky pracovníkov obce a dobrovoľných hasičov DHZ Častkov. V 
čase poklesu výdatnosti vodného zdroja prednosť v čerpaní úžitkovej vody majú hasiči.   
  

           Článok III.   

       Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd  

  

    Ak nemožno zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd z dôvodu mimoriadnej udalosti ( 
pri ohrození zdravia ľudí alebo majetku, pri vykonávaní plánovaných opráv, 
údržbárskych a revíznych prác ) obec zabezpečí náhradné odvádzanie odpadových vôd 
vývozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami.   
  

                  Článok IV.   

            Zneškodňovanie obsahu žúmp  

  



1./ Zneškodňovanie obsahu žúmp realizuje obec vývozom žúmp do čističky odpadových 
vôd v Častkove. Zneškodňovanie žúmp špecifikuje platné VZN o zneškodnení odpadových 
vôd v obci Častkov. 
2./ Užívateľ žumpy je povinný nahlásiť na OcÚ potrebný vývoz žumpy, ktorý bude 
následne zabezpečený OcÚ v zmysle platného VZN o zneškodnení odpadových vôd v obci 
Častkov. 
  
  

            Článok V.  

              Sankcie  

  

Porušenie všeobecne záväzného nariadenia sa postihuje podľa osobitných predpisov.   
  

           Článok VI.   

          Záverečné ustanovenie   

  

     Všeobecne záväzné nariadenie obce Častkov  o spôsobe náhradného zásobovania 
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní žúmp schválilo 
Obecné zastupiteľstvo obce Častkov na svojom zasadnutí dňa 19.09.2016,  uznesením 
číslo 68/2016. 
  

      Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom po jeho zverejnení 
na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.   
  

  

  

  

              Mgr.Eva Černeková 

                                          starostka obce Častkov    

    


