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N Á V R H 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 

 

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych 

podmienok na území Obce Horný Vadičov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Horný Vadičov na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 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 regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov  

vydáva 

pre územie Obce Horný Vadičov 

toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych 

podmienok na území Obce Horný Vadičov 

 
 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje na území Obce Horný 

Vadičov: 

 

a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné           

na zabezpečovanie 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 nasledovne: 

obecným rozhlasom, písomným oznámením na webovej stránke obce 

www.hornyvadicov.sk a na úradnej tabuli obce na mieste dostupnom pre verejnosť a to 

v dôsledku poklesu výdatnosti vodného zdroja, najmä vplyvom nepriaznivých 

klimatických podmienok a po vyhlásení mimoriadnej situácie. Vo vyhlásení sa uvedie čas, 

odkedy platí obmedzenie alebo zákaz používania 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 pitnú vodu z verejného vodovodu používať na polievanie 

záhrad, ihriska, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, 

umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, stavebné účely a upratovanie. 

3. Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovená bez meškania po odstránení 

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 miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce 

a na internetovej stránke obce. 

 

 
 

http://www.hornyvadicov.sk/


§ 3 

Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou 

 

1. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, obec zabezpečí 

dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním. Dodávka pitnej vody náhradným 

zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom pitnej vody v cisternách alebo iným vhodným 

spôsobom na odberné miesto prostredníctvom a. s. Severoslovenské vodárne a kanalizácie 

Žilina. 

2. Odberné miesta a čas náhradného zásobovania pitnou vodou oznámi obec miestnym 

rozhlasom, oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. 

3. Obec určuje tieto odberné miesta pre náhradné a núdzové zásobovanie pitnou vodou na 

území Obce Horný Vadičov: 

Odberné miesto č. 1: Prostredný Vadičov – zastávka SAD 

Odberné miesto č. 2: Obecný úrad 

Odberné miesto č. 3: Horný Vadičov – Košariská – zastávka SAD 

Odberné miesto č. 4: Horný Vadičov – Galierovce – zastávka SAD 

4. Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody  v 

zníženom množstve bezplatne.  

 

§ 4 

Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp (septikov) 

 

1. Užívateľ žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodnenie obsahu žumpy v intervaloch 

primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom právnických alebo 

fyzických osôb oprávnených na podnikanie v súlade s platnými právnymi predpismi. 

2. Prevádzkovateľ žumpy je povinný na požiadanie kontrolných orgánov predložiť splnenie 

povinností uvedených v ods. 1 tohto článku originálom dokladu o zneškodnení obsahu 

žumpy. 

 

§ 5 

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, oznamu na úradných 

tabuliach a internetovej stránky obce.  

 

§ 7 

Sankcie 

 

1. Pri porušení ustanovení tohto VZN sa postupuje v súlade s príslušnými ustanoveniami 

zákona č. 442/2002 Z. z.. 

 

 

 

 

 

 



Článok 10 

Záverečné ustanovenia 

 

1. VZN č. 6/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a  o zneškodňovaní obsahu 

žúmp podľa miestnych podmienok na území Obce Horný Vadičov bolo schválené 

uznesením Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove  č.......... /2015 zo 

dňa...................... 

2. Toto VZN Obce Horný Vadičov nadobúda účinnosť 15 dní po jeho zverejnení na úradnej 

tabuli. 

3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Vadičov. 

4. Ruší sa VZN č. 1/2015 zo dňa 24.04.2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a  o 

zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území Obce Horný Vadičov, 

ktoré bolo účinné od 12.05.2015. 
 
 
 
 
 

                                                                                                               Vladimír Káčerík 

                                                                                                               starosta obce 

                                                                    

         

 

 

Návrh VZN bol podľa § 6, ods. 3 zákona č. 369/1990  Zb. zverejnený  na úradnej 

tabuli obce dňa: 20.11.2015 

Návrh VZN bol zvesený dňa:  .12.2015 a prerokovaný dňa:   .12.2015 

Toto VZN bolo podľa § 6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z. bolo po schválení vyvesené 

na úradnej tabuli obce dňa: .12.2015 

VZN bolo zvesené  dňa:  .12.2015 a nadobúda účinnosť dňa: .12.2015 
 

 

 

 


