Obec Bačkovík na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 10/2019
o zneškodňovaní obsahu žúmp, spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd na území Obce Bačkovík

§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje:
a) odvádzanie odpadových vôd z nehnuteľností a ich zneškodňovanie,
b) spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku,
c) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd v prípade prerušenia, alebo obmedzenia
odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
§2
Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody
1) Obec Bačkovík je zásobovaná pitnou vodou verejným vodovodom, ktorého prevádzkovateľom je
Obec Bačkovík. Dodávateľom pitnej vody je Obec Boliarov.
2) Obmedziť alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu možno pri vyhlásení
regulačných stupňov podľa § 32 ods. 1 písm . f ) zákona 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. Stanovené stupne obmedzenia dodávok pitnej vody sú
záväzné pre všetky fyzické a právnické osoby - odberateľov pitnej vody.
3) Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je
zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, môže vyhlásiť starosta obce miestnym rozhlasom, písomným
oznámením na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce. Dočasné obmedzenie alebo zákaz
užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou
sa vyhlasuje v dôsledku poklesu výdatnosti vodného zdroja, najmä vplyvom nepriaznivých
klimatických podmienok, deštrukčnej činnosti na zariadeniach zásobovacieho systému a kontaminácie
pitnej vody. Vo vyhlásení sa uvedie čas, od kedy platí uvedené obmedzenie alebo zákaz.
4) V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou
je zakázané počas dňa od 5.00 hod do 22.00 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 a upratovanie.
5) 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,

ihrísk, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie
bazénov a záhradných jazierok, stavebné účely a upratovanie.
6) Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou budú v plnom rozsahu
obnovené bez meškania po pominutí dôvodov obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z
verejného vodovodu na iné účely, ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky
pitnej vody a odvádzania odpadových vôd obec informuje obyvateľov v mieste obvyklým spôsobom.

§3
Náhradné zásobovanie a spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
1) Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva v prípade prerušenia, alebo obmedzenia dodávky
vody z verejného vodovodu na dobu dlhšiu ako 12 hodín najmä z dôvodov:
a) mimoriadnej udalosti, mimoriadnych klimatických podmienkach,
b) pri poruche na verejnom vodovode,
c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
d) pri obmedzení zásobovania vodou.
2) Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom a
organizáciám prerušenie alebo obmedzenie v dodávke pitnej vody v lehotách v zmysle § 32 zákona
č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.
3) Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, prevádzkovateľ verejného
vodovodu – Obec Bačkovík zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním na miestach
distribúcie pitnej vody určených obcou Bačkovík.
4) Dodávky pitnej vody náhradným zásobovaním zabezpečuje prevádzkovateľ – obec Bačkovík
rozvozom cisternami, alebo inými prepravnými prostriedkami. V období núdzového zásobovania
pitnou vodou sa prísne zakazuje používanie pitnej vody na iné účely.
5) Odberné miesta, výdajné miesta a čas pristavenia cisterny s pitnou vodou oznámi obec občanom
prostredníctvom miestneho rozhlasu.

§4
Spôsob odvádzania odpadových vôd
1) V Obci Bačkovík je vybudovaná verejná kanalizácia na odvádzanie odpadových vôd.
2) Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú
odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej
kanalizácie, ak vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej
vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.
3) Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť
stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to
neprimerane vysoké náklady.

§5
Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd

1) Náhradné odvádzanie odpadových vôd sa vykonáva v prípade prerušenia, alebo obmedzenia
odvádzania vôd do verejnej kanalizácie najmä z dôvodov:
a) mimoriadnej udalosti, mimoriadnych klimatických podmienkach,
b) pri poruche na verejnej kanalizácii,
c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
d) pri obmedzení zásobovania vodou.
2) 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.
3) Ak nemožno zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie z dôvodu
mimoriadnej udalosti, zabezpečí obec v spolupráci s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a ČOV
náhradné odvádzanie odpadových vôd. Náhradné odvádzanie odpadových vôd sa zabezpečuje
vývozom cisternami (fekálnymi vozmi) alebo inými prepravnými prostriedkami.

§6
Zneškodňovanie obsahu žúmp
1) Domácnosti a objekty právnických a fyzických osôb – podnikateľov, ktoré nie sú napojené na
verejnú kanalizáciu, sú povinní používať na odvádzanie odpadových vôd vlastné žumpy a septiky.
2) Vlastník resp. prevádzkovateľ žumpy je povinný zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch
primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických alebo
fyzických osôb.
3) Obsah žumpy je zakázané vypúšťať alebo vyvážať:
a) do povrchových vôd a podzemných vôd,
b) do stokovej siete verejnej kanalizácie,
c) do dažďovej kanalizácie, rigolov, krytých profilov vodných tokov,
d) do záhrad, na trávnaté plochy, na poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy aj keď sú vo
vlastníctve užívateľa žumpy.
4) Vlastník resp. prevádzkovateľ žumpy je povinný uchovávať originály dokladov o spôsobe
zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy po dobu minimálne troch rokov a na požiadanie ich
predložiť kontrolným orgánom obce.

§7
Sankcie
1) Fyzickej osobe v zmysle § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
môže byť za porušenie tohto VZN obcou uložená pokuta do výšky 33,00 €.
2) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie v zmysle §13 ods.9 písm. a)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môže obec za porušenie
ustanovení tohto VZN uložiť pokutu až do výšky 6 638 €.
3) Výnosy z pokút uložených obcou sú príjmom rozpočtu obce.

4) Kontrolu dodržiavania VZN je oprávnený vykonávať hlavný kontrolór obce, poverení zamestnanci
obecného úradu a poverení poslanci OZ.

§8
Záverečné ustanovenia
1) Toto nariadenie bolo prijaté obecným zastupiteľstvom v Bačkovíku dňa 28.08. 2019 uznesením č.
83/2019

2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-tým dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.
3) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Bačkovík.
4) Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bačkovík č. 1/2015 zo 15. 1.
2015.

V Bačkovíku dňa 27. 08. 2019

František Korečko
starosta obce

Návrh VZN zverejnený 13. 8. 2019 (na úradnej tabuli a web sídle Obce Bačkovík)
Pripomienky k návrhu nariadenia:
Návrh VZN schválený 27. 08. 2019
VZN nadobúda účinnosť dňom 11. 09. 2019.

