OBEC DOLNÉ STRHÁRE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE DOLNÉ STRHÁRE
č. 1/2019
o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej
vody v čase jej nedostatku a
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd

VZN č. 1/2019 vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Strháre dňa:
Od 10.02.2019 do 27.02.2019
Lehota na podanie pripomienok do: 21.02.2019
VZN č. 1/2019 schválené uznesením OZ číslo 22/2019
VZN č. 1/2019 vyhlásené dňa: 01.03.2019
VZN č. 1/2019 nadobúda účinnosť dňa: 16.03.2019

zo dňa 28.02.2019

Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Strháre v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 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:
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje na území obce Dolné Strháre :
a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné
na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci, v čase jej nedostatku,
b) spôsob náhradného zásobovania vodou,
c) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp podľa
miestnych podmienok.
§2
Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody
1. Dočasne obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely
ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou môže vyhlásiť starosta obce v súčinnosti so
Stredoslovenskou vodárenskou a prevádzkovou spoločnosťou a.s., Banská Bystrica, ako
prevádzkovateľom verejného vodovodu v obci, 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. 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. V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov
pitnou vodou je zakázané počas dňa od 5.00 hod do 9.00 hod. a od 16.00 hod. do 23.00
hod. používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie záhrad, verejných
priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov a
záhradných jazierok, na stavebné účely, upratovanie a pod.
3. V čase zákazu užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou
vodou je zakázané celodenne, t. j. 24 hodín používanie pitnej vody z verejného vodovodu
na polievanie záhrad, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne,
umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, na stavebné účely,
upratovanie a pod.
4. Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovené 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.
§3
Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
1. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, prevádzkovateľ
verejného vodovodu Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a. s., Banská
Bystrica, zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou. Dodávka
pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom cisternami alebo inými
prepravnými prostriedkami.
2. Odberné miesto a miesto pristavenia cisterny s pitnou vodou:
a) priestor pred Poštou Partner č. 124 Dolné Strháre

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.
§4
Organizácia núdzového zásobovania vodou v období krízovej situácie
1. Obec Dolné Strháre cestou Okresného úradu Veľký Krtíš predloží dodávateľovi pitnej
vody požiadavku na súhrnné denné množstvo vody spolu s informáciou o:
a) spôsobe zabezpečenia obyvateľstva pitnou vodou v prvých troch dňoch krízovej situácie,
b) mieste distribúcie pitnej vody,
c) kapacite zásobníkov pitnej vody alebo cisterny na pitnú vody vo výdajni pitnej vody,
d) určení zástupcu obce, ktorý prevezme od dodávateľa pitnú vodu v mieste distribúcie
pitnej vody a v mieste distribúcie úžitkovej vody.
2. Minimálna potreba pitnej vody pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou je 10 l na osobu
denne, v mimoriadnych nepriaznivých podmienkach 5 l na osobu denne, najviac na tri po
sebe nasledujúce dni.
3. Výdaj pitnej vody obyvateľstvu a právnickým a fyzickým osobám, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť na úseku výroby a predaja potravinárskych výrobkov, verejného
stravovania a pre školskú jedáleň organizuje a zabezpečuje obec.
4. Právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na úseku výroby a
predaja potravinárskych výrobkov a verejného stravovania si odber pitnej vody z výdajne
zabezpečujú vlastnými prostriedkami.
5. V prípade potreby zabezpečenia núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej
situácie sa určujú nasledovné výdajne pitnej vody:
· výdajňa č. 1: priestor pred Poštou Partner č. 124 Dolné Strháre
6. Zásobovaní obyvatelia:
· výdajňa č. 1: priestor pred Poštou Partner č. 124 Dolné Strháre
- pre celú obec
7. Určenie zodpovedných zástupcov obce
a) pre koordináciu a spoluprácu s Okresným úradom Veľký Krtíš: starosta obce Dolné Strháre
b) pre koordináciu s dodávateľom pitnej vody: starosta obce Dolné Strháre ,
c) osoby zodpovedné za výdaj pitnej vody v jednotlivých výdajniach budú určení
menovacím dekrétom starostu obce Dolné Strháre .
8. Obec Dolné Strháre spracuje Dokumentáciu obce na úseku núdzového zásobovania pitnou
vodou ktorú tvorí:
a) plán núdzového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou pre obdobie krízovej situácie,
b) prehľad potreby pitnej vody obyvateľstvu,
c) prehľad potreby pitnej vody pre školskú jedáleň a subjekty potravinárskej výroby,
d) evidencia výdajní pitnej vody a prehľad o zásobníkoch pitnej vody,
e) evidencia o vydanej pitnej vode obyvateľstvu,
f) dokumentáciu výdajní pitnej vody , ktorú tvorí
· zoznam odberateľov pitnej vody,
· prehľad o vydanej pitnej vode,
· harmonogram výdaja pitnej vody výdajne pitnej vody.
g) prehľad potrieb úžitkovej vody,
h) prehľad o dodávateľoch a distribútoroch pitnej vody a distribútoroch úžitkovej vody.

§5
Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a
zneškodňovania obsahu žúmp
1. Nakoľko obec Dolné Strháre nemá vybudovanú verejnú kanalizáciu, fyzické osoby,
právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie používajú na odvádzanie
odpadových vôd z nehnuteľností žumpy (pokiaľ nevlastnia iné zariadenie na čistenie
odpadových vôd). Vlastník 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. Vlastník žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných
kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických alebo
fyzických osôb (StVPS Veľký Krtíš)v súlade s platnými právnymi predpismi na
prevádzkovanú čistiareň odpadových vôd (ČOV Veľký Krtíš).
3. Zakázané je vypúšťať alebo vyvážať obsah žumpy do povrchových vôd a do
podzemných vôd, do rigolov, krytých profilov vodných tokov, do záhrad, na trávnaté
plochy, na poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve
užívateľa žumpy.
§6
Práva a povinnosti odberateľov pitnej vody
Odberateľ pitnej vody - fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na
podnikanie
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.
§7
Sankcie
1. Porušenie povinností a zákazu, ustanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením
fyzickou osobou je priestupkom podľa § 40 ods. 1 písm. j) 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, za ktorý
Okresný úrad Veľký Krtíš uloží pokutu od 16 do 331 €.
2. Porušenie § 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou
osobou oprávnenou na podnikanie je správnym deliktom, za ktorý Obec Dolné Strháre v
zmysle § 39 ods. 3) 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, uloží pokutu od 99 eur do 3.319 eur.
3. Porušenie povinností a zákazu, ustanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením
právnickou osobou a fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, okrem správneho
deliktu uvedeného v odseku 2., je iným správnym deliktom, za ktorý môže Obec Dolné
Strháre podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších právnych predpisov uložiť pokutu do výšky 6.638 € .

§8
Záverečné ustanovenie
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca platnosť
všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období
krízovej situácie pre obec Dolné Strháre zo dňa 01.10.02013
2. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolné Strháre o dočasnom obmedzení alebo zákaze
užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a
náhradného odvádzania odpadových vôd schválilo Obecné zastupiteľstvo v Dolných
Strhároch na svojom zasadnutí dňa 28.02.2019 pod číslom uznesenia 22/2019.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho
zverejnenia na úradnej tabuli obce.
4. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia obce D o l n é S t r h á r e
schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v D o l n ý c h S t r h á r o c h.

V Dolných Strhároch, dňa 01.03.2019
Mgr. Gabriela Hudecová
starostka obce

