OBEC ČIČMANY
Obecný úrad v Čičmanoch č.166, 013 15 Čičmany

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Čičmany
č. 1/2016
o dočasnom obmedzení, alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely, ako je zásobovanie občanov
pitnou vodou v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o náhradnom odvádzaní
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
Obec Čičmany podľa § 6 ods. 1 a § 11, ods. 4 písm g) Zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, podľa § 36 ods. 7 pís.b)ac) 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 a v znení neskorších predpisov vydáva toto VZN obce Čičmany (ďalej len
„nariadenie“)
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1.
a)
b)
c)
2.

1.

2.
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Toto nariadenie upravuje:
dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku,
spôsob náhradného zásobovania vodou
spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp
Prevádzkovateľom verejného vodovodu na území obce Čičmany je spoločnosť:
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina
Článok 2
Dočasné obmedzenie, prerušenie alebo zákaz užívania pitnej vody
Dočasne obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, ako
je zásobovanie občanov pitnou vodou v čase jej nedostatku, môže vyhlásiť starosta obce, a to
hlavne v dôsledku poklesu výdatnosti verejného zdroja vplyvom nepriaznivých klimatických
podmienok a pri mimoriadnej situácii.
Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, ako
je zásobovanie občanov pitnou vodou, sa vyhlasuje obvyklým spôsobom prostredníctvom
miestneho rozhlasu, písomným oznámením na úradnej tabuli a webovej stránke obce.
Oznámenie obsahujwe údaje o časovom rozpätí, odkedy platí obmedzenie alebo zákaz užívania
pitnej vody na iné účely, ako je zásobovanie občanov pitnou vodou.
V čase obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je
zásobovanie občanov pitnou vodou, je zakázané pitnú vodu z verejného vodovodu používať na:
Polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev, hrobových miest, umývanie aut,
napúšťanie bazénov, záhradných jazierok, pre stavebné účely, upratovanie a pod.
Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovená bez meškania, po uplynutí dôvodov
obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je
zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky pitnej vody sa občania informujú
vyhlásením v miestnom rozhlase, písomným oznámením na úradnej tabuli a na webovej stránke
obce.
Článok 3
Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
1. Ak nie je možné zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, obec
zabezpečí náhradnú dodávku pitnej vody rozvozom cisternami, dodávkami balenej
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pitnej vody, inými prostriedkami, vhodnými na prepravu pitnej vody. Pri dodávke
pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody v zníženom
množstve.
2. Odbernými miestami na území obce Čičmany sú:
Priestor pred Obecným úradom Čičmany
Priestor na dolnom konci obce – parkovisko
Priestor pri konečnej zástavke autobusu obce Čičmany
3. Odberné miesta budú podľa potreby v čase obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej
vody na iné účely, ako je zásobovanie občanov pitnou vodou spresnené, doplnené
o ďalšie odberné miesta.
4. odberné miesta, čas náhradnej dodávky pitnej vody a iné dôležité informácie, sa
vyhlasujú prostredníctvom miestneho rozhlasu, písomným oznámením na úradnej
tabuli a wšebovej stránke obce.
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Článok 4
Zneškodňovanie obsahu žúmp
Vlastník alebo užívateľ žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby
nedochádzalo k úniku odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo
poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.
Vlastník alebo užívateľ žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodnenie obsahu žumpy na vlastné
náklady prostredníctvom oprávnenej osoby a v súlade s platnými predpismi v intervaloch
primeraných kapacite žumpy.
Prepravca je povinný obsah žumpy odovzdať len do zariadenia na to určeného v súlade s
platnými predpismi.
Vlastník alebo užívateľ žumpy je povinný uchovávať doklad o zneškodnení obsahu žumpy po
dobu troch rokov a na požiadanie ho predložiť kontrolným orgánom štátnej správy alebo
povereným zamestnancom mesta.
V prípade nepreukázania dokladu o spôsobe zneškodnenia obsahu žumpy alebo v prípade
zistenia znečistenia okolia žumpy, nehnuteľnosti, pôdy alebo povrchových resp. podzemných
vôd, ktoré by mohlo súvisieť s prevádzkou žumpy môže kontrolný orgán uložiť povinnosť
zabezpečiť aktuálny doklad o skúške vodotesnosti žumpy.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Čičmanoch dňa
29.4.2016 uznesením ...........
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom 16.5.2016

V Čičmanoch dňa 12.4.2016

Mgr. Natália Dubnicayová,v.r.
Starostka
Návrh vyvesený 12.4.2016
Zvesený: 29.4.2016
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