Obecné zastupiteľstvo Vyškovce nad Ipľom na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11
ods. 4 písm. g/ zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, v zmysle § 36 ods. 9 písm. c/ zákona č. 442/ 2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách a zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových
odvetviach a doplnení niektorých zákonov vydáva

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č.

2 / 2013

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

§1
Úvodné ustanovenia

1./ Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN ) sa dotýka všetkých občanov, ktoré
žijú na území obce Vyškovce nad Ipľom a fyzických a právnických osôb, ktoré prevádzkujú
činnosť na území Vyškovce nad Ipľom a sú napojený na verejný vodovod ( alebo majú vlastnú
studňu s merným zariadením ), z čoho vyplýva, že produkujú odpadové vody, ktoré vypúšťajú
do žumpy.
2./ Predmetom VZN je úprava povinnosti spôsobu náhradného zásobovania pitnou vodou
v čase jej nedostatku a odvádzanie odpadových vôd a upravuje formu zabezpečovania
dodávky pitnej vody.

§2
Obmedzenie alebo prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu

1./ Obyvateľstvo obce Vyškovce nad Ipľom je zásobované pitnou vodou z verejného
vodovodu, ktorého prevádzkovateľom je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ,
Odštepný závod Levice.
2./ Prevádzkovateľ môže 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 kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácií
v sieťových odvetviach.
Pi obmedzení dodávky pitnej vody z dôvod:
a/ Poklesu výdatnosti vodných zdrojov vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok.
b/ V dôsledku vyradenia vodných zdrojov, alebo vodárenských objektov z prevádzky.
c/ V dôsledku zničenia dôležitých úsekov verejného vodovodu sa realizujú opatrenia na
obmedzenie nepretržitej dodávky pitnej vody z verejného vodovodu.
Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu sa v takýchto prípadoch zabezpečuje
v zníženom množstve.
3./ Regulačné stupne:
Regulačný stupeň 1: - ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov o viac ako 15 % oproti
odporúčanej výdatnosti, alebo k vyradeniu. Dodávka pitnej vody sa zabezpečuje v zníženom
objeme dosahujúcim 85 % súčasnej spotreby, pričom platia opatrenia na obmedzenie
používanie pitnej vody na iné účely. Zákaz použitia pitnej vody na iné účely. Okrem použitia
vody pre pitný režim a hygienické potreby.
Regulačný stupeň 2: - ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov o 30 % oproti
odporúčanej výdatnosti, alebo vyradeniu vodných zdrojov z prevádzky, platí regulačný
stupeň č 2. Dodávka sa zabezpečuje verejným vodovodom v zníženom množstve
obsahujúcom 70 % súčasnej spotreby vody, pričom zároveň platia obmedzenia na používanie
pitnej vody. Zákaz používania pitnej vody na iné účely okrem použitia vody pre pitný režim.
Regulačný stupeň 3: - ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných tokov viac ako o 70% oproti
odporúčanej výdatnosti, alebo k vyradeniu kľúčových vodných zdrojov z prevádzky, , alebo
zničeniu úseku verejného vodovodu. Dodávka pitnej vody sa verejným vodovodom

zabezpečuje v zníženom množstve dosahujúcom 30 % súčasnej spotreby pri platných
obmedzujúcich opatreniach na čerpanie vody. Stanovenie odberu pitnej vody na osobu/deň
v zmysle hygienických predpisov.
Stanovené stupne obmedzenia dodávok pitnej vody sú záväzné pre všetkých fyzických
a právnických odberateľov.
4./ Náhradné zásobovanie a odvádzanie odpadových vôd – sa vykonáva v prípade
prerušenia, alebo obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu alebo odvádzania vôd
do verejnej kanalizácie 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
5./ Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom
a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v termíne stanovenom v
§ 32 Zákona č 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, vrátane obnovenia
dodávky vody v normálnom režime z verejného vodovodu.

§3
Náhradné zásobovanie pitnou vodou

l. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, prevádzkovateľ je
povinný zabezpečiť náhradné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou na miesta určené obcou
nasledovne:
a.) rozvozom pitnej vody v cisternách doručených miest výdajní pitnej vody
b.) rozvozom balenej pitnej vody v 20 l plastových fľašiach do miest výdajní pitnej vody.
c.) použitím súkromných studní po vykonaní hygienickej a zdravotnej kontroly.
2. Obec Vyškovce nad Ipľom nedisponuje žiadnou cisternovou súpravou na pitnú vodu. Na
základe spracovaného harmonogramu výdaja je možné v priebehu dňa zabezpečiť výdaj
pitnej vody cisternou prevádzkovateľa alebo iných subjektov všetkým obyvateľom
v postihnutej časti obce, resp. na celom území.

§4
Núdzové zásobovanie pitnou vodou počas krízovej situácie

1./ Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok ( na použitie ) zabezpečiť
dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou, prejde sa na núdzové
zásobovanie pitnou vodou, akým sa zabezpečuje dodávka pitnej vody len na úrovni
minimálnej potreby pitnej vody.
2./ Núdzové zásobovanie pitnou vodou v obci a výdaj vody obyvateľstvu organizuje obec.
Obec zabezpečí zásobovanie pitnou vodou školskej jedálne, MŠ a ZŠ.
3./ PO a FO vykonávajúce podnikateľskú činnosť si dovoz pitnej vody zabezpečujú sami
z príslušnej výdajne vody v obci.

§5
Potreba pitnej vody pre núdzové zásobovanie obyvateľov

1./ Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie je 15 l na osobu/deň,
v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 l na osobu/deň a to najviac tri dni po sebe.
2./ Núdzová potreba pitnej vody je súčtom núdzovej potreby pitnej vody pre obyvateľstvo
a núdzovej potreby vody pre všetky subjekty vrátane subjektov hospodárskej mobilizácie.
3./ Obec určí počet výdajní a vymedzí ich presné miesto dislokácie
4./ Obec určí do výdajní pitnej vody osoby, ktoré budú zodpovedné za prevzatie pitnej vody
od dodávateľa a zabezpečia nerušený a pokojný výdaj.
5./ Obec určí osobu, ktorá bude zodpovedná za koordináciu a plnenie požiadaviek na pitnú
vodu.

§6
Organizácia núdzového zásobovania

1./ Pre zabezpečenie núdzového zásobovania pre prvé tri dni sa určujú nasledovné výdajne
pitnej vody:
Výdajňa č. 1 - budova kultúrneho domu, Vyškovce nad Ipľom
Výdajňa č. 2 - budova základnej školy vo Vyškovciach, Vyškovce nad Ipľom
Výdajňa č.3 - budova materskej školy vo Vyškovciach, Vyškovce nad Ipľom
2./ Forma a kapacita výdaja pri vyhlásení krízového stavu bude spresnená operatívne
krízovým štábom obce podľa potreby.
3./ Ososby zodpovedné za výdaj pitnej vody v jednotlivých výdajniach budú určené
menovaním dekrétom starostu obce.

§7
Náhradné odvádzanie odpadových vôd

1./ Obec zabezpečí čerpanie obsahu žúmp a vývoz fekálnym vozidlom.

§8
Spoločné ustanovenia
1./ Na území obce vyhlasuje, organizuje a riadi úlohy spojené s krízovou situáciou predseda
krízového štábu obce, ktorým je starosta obce.
2./ Informovanie sa uskutočňuje prostredníctvom miestneho rozhlasu a internetovej stránky
obce.

§9
Sankcie

1./ Porušenie VZN je priestupkom podľa § 40 ods.1 písmeno f 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.
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 €.
2./ Obec uloží pokutu od 100 € do 3 320 € PO a FO oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila
VZN vydané podľa § 36 ods. 7 písm. b)

§ 10
Záverečné ustanovenia

1./ Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabule obce Vyškovce nad Ipľom 15 dní pred
rokovaní obecného zastupiteľstva vo Vyškovciach nad Ipľom na uplatnenie pripomienok
k tomuto návrhu.
2./ Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo vo Vyškovciach nad Ipľom dňa
Účinnosť nadobúda dňom: 01.08.2013

Vo Vyškovciach nad Ipľom dňa: 15.07.2013

Jozef Gyurkovics
starosta obce

