„ Návrh “

Obec Valaská Belá

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Valaská Belá

. ..../2014
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškod ovaní obsahu žúmp.

Obecné zastupite stvo vo Valaskej Belej, na základe samostatnej pôsobnosti pod a §6
ods. 1 zák. . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a pod a §36
ods. 7 písm. b) a c) zák. . 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
a o zmene a doplnení zákona . 276/2001 Z.z. o regulácií v sie ových odvetviach v znení
neskorších predpisov ( alej ako ,,zákon . 442/2002 Z.z.) vydáva pre územie Obce Valaská
Belá toto všeobecne záväzné nariadenie

l. 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce upravuje na území obce Valaská Belá :
a) do asné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné ú ely v ase jej nedostatku
b) spôsob náhradného zásobovania vodou
c) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškod ovanie obsahu žúmp pod a
miestnych podmienok.
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l. 2
Do asné obmedzenie užívania pitnej vody
1. Obec Valaská Belá v sú innosti so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou
spolo nos ou, a.s. ako prevádzkovate om verejného vodovodu môže do asne
obmedzi alebo preruši dodávku pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodov
uvedených v zákone . 442/2002 Z.z.
2. Prevádzkovate verejného vodovodu je povinný oznámi obci a príslušným orgánom
a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v termíne
stanovenom § 32 zákona . 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách,
vrátane obnovenia dodávky vody v normálnom režime z verejného vodovodu.
3. Obmedzenie, prerušenie dodávky, zákaz užívania pitnej vody, ako aj ich ukon enie sa
vyhlási miestnym rozhlasom, oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce.
4. V ase obmedzenia užívania pitnej vody je zakázané používanie pitnej vody na
polievanie záhrad, ihrísk a verejných priestranstiev, na umývanie áut, napúš anie
bazénov, na stavebné ú ely a upratovanie a to od vyhlásenia až do jeho zrušenia.

l. 3
Náhradné zásobovanie pitnou vodou
1. Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo
obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov:
a)
b)
c)
d)

mimoriadnej udalosti
pri poruche na verejnom vodovode
pri ohrození života a zdravia udí alebo majetku
pri obmedzení zásobovania vodou.

2. Náhradné zásobovanie do miest distribúcie pitnej vody v rámci núdzového
zásobovania pitnou vodou sa vykonáva:
a) cisternami
b) dodávkami balenej pitnej vody
c) inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody.
3. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané spravidla denne.
4.

as pristavenia cisterny s pitnou vodou na odberných miestach oznámi obec
miestnym rozhlasom, na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

5. Prevádzkovate verejného vodovodu zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní
pitnou vodou nedôjde k zníženiu jej kvality, pri om voda musí sp
všetky
podmienky na kvalitu pitnej vody.
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l. 4
Náhradné odvádzanie odpadových vôd a zneškod ovanie obsahu žúmp

1. Obec Valaská Belá nemá v sú asnosti vybudovanú kanalizáciu, preto obyvatelia obce
používajú na odvádzanie odpadových vôd žumpy. Vlastník resp. užívate žumpy je
povinný vybudova a prevádzkova žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom
odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia
obyvate ov alebo životného prostredia.
2. Vlastník resp. užívate žumpy musí zabezpe vyprázd ovanie žumpy v intervaloch
primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených
právnických alebo fyzických osôb – podnikate ov na túto innos , v súlade
s platnými predpismi.
3. Vlastník žumpy resp. užívate je povinný predloži na požiadanie kontrolnému orgánu
obce doklad o spôsobe zneškod ovania odpadových vôd zo žumpy.

l. 5
Spolo né ustanovenia
1. Na území obce vyhlasuje organizuje a riadi úlohy spojené s krízovou situáciou
predseda krízového štábu, ktorým je starosta obce.
2. Informácie pre obyvate ov sa vykonávajú prostredníctvom obecného rozhlasu
a internetovej stránky obce.

l. 6
Závere né ustanovenia

(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia Obce Valaská Belá bol vyvesený na
verejné pripomienkovanie d a .................2014.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo a schválilo ho Obecné
zastupite stvo vo Valaskej Belej d a .......................... 2014 uznesením . ........../2014.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Valaská
Belá d a ...................................... a zvesené d a ...............................2014.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda ú innos pätnástym d om odo d a
vyvesenia.

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce
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