Obec TURANY

Všeobecne záväzné nariadenie obce Turany
č. 01/2015
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu
žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Turany

Schválené

: 19.02.2015

Vyvesené na úradnej tabuli : 03.02.2015
Účinnosť od

: 01.04.2015

Obecné zastupiteľstvo obce Turany podľa § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 36 ods. 7, písm. b) a 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
predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

čl. 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje:
a) dočasné obmedzenie, alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu
b) spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
c) povinnosti užívateľov žúmp
d) spôsob náhradného zneškodňovania obsahu žúmp
e) spôsob náhradného zneškodňovania odpadových vôd.

čl. 2
Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody
1) Dočasné obmedzenie, alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely
ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou môže vyhlásiť starosta obce, a to miestnym
rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce
v dôsledku poklesu výdatnosti vodného zdroja, najmä vplyvom nepriaznivých klimatických
podmienok a po vyhlásení mimoriadnej situácie. Vo vyhlásení sa uvedie čas, od kedy platí
obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je
zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.
2) Obec, alebo prevádzkovateľ verejného vodovodu môže dočasne obmedziť, alebo prerušiť
dodávku vody z vodovodu z dôvodu:
a) vzniku mimoriadnej situácie, udalosti
b) pri poruche na verejnom vodovode
c) pri plánovanej oprave zariadenia alebo príslušnej zásobovacej trasy
d) pri ohrození života, zdravia ľudí, alebo majetku
e) pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vôd
f) v čase jej nedostatku v dôsledku poklesu výdatnosti vodného zdroja, najmä vplyvom
nepriaznivých klimatických podmienok.
3) 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 verejných kanalizáciách v znení
neskorších predpisov vrátane obnovenia dodávky vody v normálnom režime.
4) O rozsahu dočasného obmedzenia užívania pitnej vody z verejného vodovodu rozhoduje
starosta obce podľa jeho príčin, okolností a podmienok.
5) V čase zákazu užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou
vodou je zakázané používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie záhrad,
verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie
bazénov a záhradných jazierok, polievanie klziska, stavebné účely, upratovanie, umývanie
zvierat.
6) Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovená bez meškania po odpadnutí dôvodov
obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, ako je
zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky pitnej vody obec informuje
obyvateľov, a to miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce
a na internetovej stránke obce.
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čl. 3
Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
1) Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, prevádzkovateľ
verejného vodovodu zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou.
Dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom cisternami alebo
iným spôsobom (napr. v PET fľašiach, PET obaloch).
2) Odberné miesta a miesta pristavenia cisterny s pitnou vodou:
a) na námestí obce pred obecným úradom
b) na parkovisku pred obchodom Jednota na ul. Obchodnej

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 na úrovni minimálnej potreby pitnej vody v množstve 10 litrov
na osobu na deň, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach v množstve 5 litrov na osobu
na deň. V prípade, že osoba má prístup k vlastnej studni, starosta obce je oprávnený upraviť
toto množstvo podľa výdatnosti tejto studne a kvality vody v tejto studni.
5) Prevádzkovateľ verejného vodovodu zabezpečí náhradné zásobovanie vodou aj pre
Základnú školu a obidve Materské škôlky a pre fyzické a právnické osoby, ktoré poskytujú
ostaným obyvateľom nevyhnutné služby (predaj potravín a pod.). O spôsobe zásobovania
vodou a množstve poskytnutej pitnej vody rozhoduje starosta obce.
6) Zabezpečenie pitnej vody a organizáciu jej výdaja občanom a potrebné evidencie
koordinuje obecný úrad v zmysle dokumentácie obce Turany - núdzové zásobovanie pitnou
vodou (Civilná ochrana obyvateľstva).
čl. 4
Povinnosti odberateľov pitnej vody
Odberateľ pitnej vody - fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ:
1) 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

2) je povinný dodržiavať pokyny starostu obce a ním poverených osôb
3) pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou má právo na odber pitnej vody v stanovenom
množstve.
čl. 5
Spôsob náhradného zneškodňovania obsahu žúmp a povinnosti užívateľov žúmp
1) 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.
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2) Prevádzkovateľ žumpy je povinný zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch
primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady a to vývozom do zariadenia na to určeného (
ČOV ) prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa,
ktorá má oprávnenie a prostriedky na prepravu takéhoto druhu odpadu ( ďalej len
„prepravca“).
3) Obsah žumpy je dovolené zneškodňovať ( t.j. vyčerpať a vyviezť ) len na miesto na to
určené. Miestom na to určeným je podľa platnej legislatívy zariadenie – čistiareň odpadových
vôd, ktorá má príslušným orgánom štátnej vodnej správy k tomu vydané kolaudačné
rozhodnutie a zároveň prevádzkový poriadok a kapacitné možnosti ČOV umožňujú prevziať
a prečistiť aj splaškové odpadové vody zo žúmp privezené fekálnym vozidlom
4) Používateľ žumpy zneškodnenie obsahu žumpy preukáže faktúrou od prepravcu
a potvrdením o zneškodnení obsahu žumpy na ČOV , ktoré vydá prevádzkovateľ ČOV
prepravcovi.
5) Používateľ žumpy je povinný faktúru od prepravcu a potvrdenie o zneškodnení obsahu
žumpy uchovať po dobu troch rokov odo dňa konkrétneho vývozu žumpy
6) Najbližšou firmou, ktorá sa zaoberá zneškodňovaním obsahu žúmp a septikov a vlastní
potrebné povolenia je:
Turčianska vodárenská spoločnosť, Kuzmányho 25, 036 01 Martin, t.č. 043/4210111
- týmto nie je dotknuté právo prevádzkovateľa objednať si zneškodňovanie obsahu žumpy
a septika inými právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré majú na takúto činnosť
oprávnenie.
7) Prevádzkovateľ žumpy je povinný každoročne do 31. marca na obecný úrad Turany
predložiť kópie potvrdení o zneškodňovaní obsahu žumpy za predchádzajúci rok (potvrdenia
o zneškodnení obsahu žumpy na ČOV ktoré obdržal od prepravcu obsahu žumpy ) .
8) pri kontrole dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia poverený
pracovník obecného úradu porovná zneškodnené množstvo obsahu žumpy dokladované
užívateľom žumpy podľa bodu 6. S množstvom vody odobratým užívateľom žumpy
z verejného vodovodu alebo zo studne, ( množstvo vody odobraté zo studne je merané
vodomerom alebo smernými číslami podľa vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z.z. v platnom znení ).
9) Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené ( ČOV Vrútky, ČOV
Turčianske teplice ). Prevádzkovateľ žumpy nesmie zneškodniť obsah žumpy :
- prečerpaním alebo vývozom obsahu žumpy do povrchových vôd alebo podzemných vôd
- prečerpaním alebo vývozom obsahu žumpy stokovej siete verejnej kanalizácie
- prečerpaním alebo vývozom obsahu žumpy do dažďovej kanalizácie, krytých rigolov,
krytých profilov vodných tokov
- prečerpaním alebo vývozom obsahu žumpy do záhrad, rigolov, na trávnaté plochy,
na poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy aj keby boli vo vlastníctve užívateľa
žumpy
10) splnením tejto povinnosti nie sú dotknuté práva iných kontrolných orgánov oprávnených na
kontrolu spôsobu zneškodňovania obsahu žumpy
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11) Ak si vlastníci nehnuteľností nemôžu zabezpečiť zneškodňovanie obsahu žúmp z dôvodu
mimoriadnej udalosti sami, starosta obce na základe žiadosti vlastníka nehnuteľnosti
a po posúdení situácie, naliehavosti potreby vývozu a zneškodnenia obsahu žumpy, vykoná
potrebné kroky k zabezpečeniu náhradného zneškodňovania obsahu žúmp na náklady
vlastníka nehnuteľnosti. Náhradné zneškodňovanie obsahu žúmp sa zabezpečuje vývozom
cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami na to určenými do povolených
technologických zariadení, alebo na iné miesta na základe povolenia príslušných orgánov.
čl. 6
Spôsob náhradného zneškodňovania odpadových vôd
1) Obec Turany má vybudovanú obecnú kanalizáciu, ktorá ústí do čističky odpadových vôd
vo Vrútkach. V prípade havárie kanalizačnej prípojky alebo poruchy kanalizačnej prípojky
obec na základe žiadosti vlastníka nehnuteľnosti a po posúdení situácie, naliehavosti potreby
vývozu a zneškodnenia odpadových vôd obec vykoná potrebné kroky k zabezpečeniu
náhradného zneškodňovania odpadových vôd správcom a prevádzkovateľom obecnej
kanalizácie. Náhradné zneškodňovanie odpadových vôd sa zabezpečuje podľa technických
možností vývozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami do povolených
technologických zariadení, alebo na iné miesta na základe povolenia príslušných orgánov.
2) Vlastníkom a súčasne i prevádzkovateľom verejnej kanalizácie je Turčianska vodárenská
spoločnosť, a.s. Martin
3) V prípade prerušenia alebo obmedzia odvádzania odpadových vôd do verejnej
kanalizácie z dôvodu mimoriadnej udalosti (pri poruche na verejnej kanalizácii, pri ohrození
zdravia ľudí alebo majetku, pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych
prác) prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zabezpečí ich zneškodňovanie odvozom
do čistiarne odpadových vôd Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Martin.
č. 7
Sankcie
1) Porušenie povinností a zákazu ustanoveného týmto VZN fyzickou osobou je priestupkom
podľa § 48 zákona NR SR č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
za ktorý môže obec uložiť pokutu do 33,- Eur.
2) Porušenie povinností a zákazov ustanovených týmto VZN právnickou osobou a fyzickou
osobou – podnikateľom je iným správnym deliktom, za ktorý môže obec podľa § 13 ods. 9
písm. a) zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
uložiť pokutu do výšky 6.638,- Eur.
3.) Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
a) starosta obce
b) obecná polícia Turany.
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čl. 8
Záverečné ustanovenia
1) VZN obce Turany o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Turanoch dňa 19.02.2015
uznesením č. 10/2015
2) VZN obce Turany o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce
Turany nadobúda účinnosť dňom 01.04.2015

Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce
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