VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE LIŠOV
č. 2/2014
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o
zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Lišov.
Obec Lišov na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 36 ods. 9, písm. c zákona 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 Lišov toto všeobecne záväzné nariadenie:
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) sa dotýka všetkých občanov, ktorí žijú
alebo vlastnia nehnuteľnosť na území obce Lišov a fyzických a právnických osôb, ktoré
prevádzkujú činnosť na území obce Lišov, a používajú vodný zdroj (studne), z čoho
vyplýva, že produkujú odpadové vody, ktoré vypúšťajú do žumpy.
2. Predmetom VZN je úprava povinnosti spôsobu náhradného zásobovania vodou v čase jej
nedostatku.
3. Predmetom VZN je úprava povinnosti prevádzkovateľov žúmp na území obce Lišov pri
odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľností do žúmp a ich zneškodňovanie.

Článok 2
Náhradné zásobovanie pitnou vodou
 Náhradné zásobovanie vodou sa vykonáva v prípade zaplavenia a znehodnotenia vodných
zdrojov (studne) z dôvodov:
a.) mimoriadnej udalosti
b.) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku
c) pri obmedzení používania vodných zdrojov (studne)
 Ak nemožno používať vodné zdroje (studne) starosta obce zabezpečí dodávku pitnej vody
náhradným zásobovaním pitnou vodou
 Dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom cisternami alebo
inými prepravnými prostriedkami
 Odberné miesto a miesto pristavenia cisterny s pitnou vodou: pri dolnej autobusovej
zastávke v obci, pri hornej autobusovej zastávke v obci a pri obecnom úrade
 Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou oznámi obec reláciami v miestnom rozhlase,
oznamom uverejneným na obecnej tabuli
 Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody v
zníženom množstve a to minimálne 15 litrov pitnej vody na osobu denne

Článok 3
Práva a povinnosti odberateľov pitnej vody
Odberateľ pitnej vody (fyzická, právnická osoba a podnikateľ)
a.) pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou má právo na odber pitnej vody v stanovenom
množstve
b.) dodržiavať pokyny starostu obce pri odberaní pitnej vody na odbernom mieste
Článok 4
Náhradné odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp
1. Stavba a prevádzka žúmp
Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na zhromažďovanie odpadových
vôd.
Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom a
technickým normám.
Umiestnenie žumpy na pozemku musí umožňovať prístup k žumpe za účelom jej
vyprázdňovania a musí byť umiestnená tak, aby umožňovala výhľadové napojenie stavby na
verejnú kanalizáciu /ust.§11 ods.2 a 3 vyhl. MŽP SR č.532/2002 Zb./
Dno a steny žumpy musia byť vodotesné – nepriepustné, tak aby odpadová voda
nepresakovala do okolitého prostredia a neznečisťovala ho. Najmenšia vzdialenosť žumpy
od studne individuálneho zásobovania vodou musí zodpovedať príslušným slovenským
technickým normám. Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v
intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených
právnických a fyzických osôb.
2. Nakladanie s odpadovými vodami
Vlastníci nehnuteľností – producenti odpadových vôd – sú povinní preukázateľne
zabezpečiť nakladanie s odpadovými vodami, ktoré vznikajú pri užívaní nehnuteľnosti
spôsobom:
Zhromažďovaním odpadových vôd v izolačných žumpách, ktoré zabránia priesaku
odpadových vôd do pôdy a následne do podzemných vôd.
Čistením odpadových vôd domovou čistiarňou odpadových vôd a včasným vývozom
obsahu žúmp do čistiarne odpadových vôd.
Čistením odpadových vôd domovou čistiarňou odpadových vôd /ďalej len ČOV/
Spôsob zhromažďovania a čistenia odpadových vôd je producent povinný preukázať
sa obci v termíne do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto VZN predložením
niektorého z nižšie uvedených dokladov na obecný úrad Lišov:
- kolaudačným rozhodnutím stavby, z ktorého je preukázané, že nehnuteľnosť má
vybudovanú žumpu na zber odpadových vôd, alebo rozhodnutím, ktoré preukazuje
iný spôsob likvidácie odpadových vôd /ČOV/
- čestným vyhlásením potvrdzujúcim, že nehnuteľnosť má vybudovanú žumpu na zber
odpadových vôd.
Vývozca obsahu žúmp je povinný viesť evidenciu:
objednávok, resp. meno a priezvisko, adresu vlastníkov nehnuteľností, pre ktorých
zabezpečil vývoz. V evidencii ďalej vedie dátum vývozu, objem vyvezeného odpadu v m3
evidenciu o odovzdaní odpadovej vody na likvidáciu potvrdenú príslušnou ČOV
doklady je povinný viesť po dobu 3 rokov od skončenia kalendárneho roka
v ktorom boli vystavené. Ku kontrole je povinný predložiť na vyžiadanie kontrolného
orgánu.
Zakazuje sa vypúšťanie odpadových vôd na verejné priestranstvá, na pozemky majiteľov

nehnuteľností, do potokov, riek a iných priepustných nádrží ako aj prečerpávanie obsahu
žúmp na uvedené miesta.

Článok 5
Sankcie
1. Porušenie povinnosti a zákazu ustanoveného týmto VZN fyzickou osobou je priestupkom
podľa §48 zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý môže
obec uložiť pokutu do 33,00 Eur
2. Porušenie povinností a zákazu ustanoveného týmto VZN právnickou osobou môže obec
podľa §13 ods. 9 písm. a.) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uložiť pokutu do výšky
6 638,00 Eur
3. Výnos z pokút uložených obcou je príjmom rozpočtu obce

Článok 6
Spoločné ustanovenia
1. Na území obce vyhlasuje, organizuje a riadi úlohy spojené s krízovou situáciou predseda
krízového štábu, ktorým je starosta obce
2. Informácie pre obyvateľov sa vykonávajú prostredníctvom obecného rozhlasu a internetovej
stránky obce

Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Lišove číslo 2/2014 zo
dňa : 19.09.2014

Martin Hámorský
starosta obce

vyvesené: 20.9.2014
zvesené: 6.10.2014

