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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Timoradza č. 1/2021 o dočasnom obmedzení alebo o
zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a
náhradného odvádzania odpadových vôd podľa miestnych podmienok na území obce
Timoradza
Čl. I.
Základné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Timoradzi, v súlade s ustanoveniami § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) v spojení s
§ 4 ods. 3 písm. d) a písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zákona 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 toto Všeobecne záväzné nariadene Obce Timoradza č. 1/2021 o
dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd podľa miestnych
podmienok na území obce Timoradza (ďalej len “VZN”).
2. Toto VZN upravuje:
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
miestnych podmienok.

a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa

Čl. II.
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, a to miestnym rozhlasom,
písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na oficiálnom webovom sídle 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 23.0 hod. používanie pitnej vody z
verejného vodovodu na polievanie záhrad, ihriska, verejných priestranstiev, polievanie hrobových
miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, stavebné účely,
upratovanie, napájanie a umývanie zvierat.
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,
ihriska, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie
bazénov a záhradných jazierok, stavebné účely, upratovanie, napájanie a umývanie zvierat.
4. 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 oficiálnom webovom sídle obce.

Čl. III.
Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
1. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, starosta obce zabezpečí
dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou. Dodávka pitnej vody náhradným
zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami.
2. Odberné miesto pristavenia cisterny s pitnou vodou: areál pri obecnom úrade
3. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na mieste, uvedenom v bode 2 oznámi obec, a to miestnym
rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na oficiálnom webovom sídle obce.
4. Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody v zníženom
množstve.
Čl. IV.
Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp (septikov)
1) V obci Timoradza je čiastočne vybudovaná verejná kanalizácia na odvádzanie odpadových
vôd, ktorú prevádzkuje LACKOVIČOV SERVIS s.r.o., Žnatínska 771/1, ČEREŇANY 972 46.
2) Náhradné
odvádzanie
odpadových
vôd sa vykonáva
v prípade
alebo obmedzenia odvádzania vôd do verejnej kanalizácie najmä z dôvodov:
a)
b)
c)
d)

prerušenia,

mimoriadnej udalosti, mimoriadnych klimatických podmienkach,
pri poruche na verejnej kanalizácii,
pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
pri obmedzení zásobovania vodou.

3) Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom
a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie odvádzania vôd v lehotách v zmysle § 32 zákona
č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.
4) Ak nemožno zabezpečiť odvádzanie 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) zabezpečí obec v
spolupráci s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie náhradné odvádzanie odpadových vôd.
Náhradné odvádzanie odpadových vôd sa zabezpečuje vývozom cisternami (fekálnymi vozmi)
alebo inými prepravnými prostriedkami.
Čl. V.
Zneškodňovanie obsahu žúmp
1) V súvislosti s tým, že obec Timoradza má v súčasnosti vybudovanú verejnú
kanalizáciu
len v časti obce, niektorí obyvatelia, právnické osoby a fyzické osoby
– podnikatelia nie sú napojení na verejnú kanalizáciu a používajú na odvádzanie odpadových
vôd vlastné žumpy a septiky (ďalej len žumpy). Vlastník resp. 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.
2) Vlastník resp.
žumpy v intervaloch

prevádzkovateľ žumpy je povinný zabezpečiť
primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady

vyprázdňovanie
prostredníctvom

oprávnených právnických alebo fyzických osôb.
3) Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakázané je vypúšťať alebo
vyvážať obsah žúmp:
a)
b)
c)
d)
aj

do povrchových vôd a podzemných vôd,
do stokovej siete verejnej kanalizácie,
do dažďovej kanalizácie, krytých rigolov, krytých profilov vodných tokov,
do záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, na poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy
keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.

4) Náhradné odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp
vývozom cisternami (fekálnymi vozmi) alebo inými prepravnými prostriedkami.

sa zabezpečuje

Čl. VI.
Práva a povinnosti odberateľov pitnej vody
Odberateľ pitnej vody – fyzická osoba, právnická osoba, podnikateľ:
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 po vyhlásení náhradného zásobovania obyvateľstva pitnou
vodou.
Čl. VII.
Práva a povinnosti producentov odpadovej vody
1) Producent odpadovej vody – fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ:
a) má právo v čase náhradného odvádzania odpadových vôd na náhradné odvádzanie odpadových vôd
a ich zneškodňovanie,
b) je povinný oznámiť obecnému úradu potrebu náhradného odvedenia alebo zneškodnenia
odpadových vôd.
Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia
1) VZN č. 1/2021 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa
miestnych podmienok na území obce Timoradza bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v
Timoradzi dňa 31.08.2021 uznesením č. .../2021
2) Toto VZN obce Timoradza nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli obce.
3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce č. 1/2016 o verejnej kanalizácii a odpadových vodách na území obce Timoradza platné do
účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia.

…………………………
starosta obce

