
                    VZN č 25/2018  o spôsobe 

náhradného zásobovania vodou, 

náhradného odvádzania odpadových 

vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na 

území obce Slopná  

Číslo:   25/2018 

Obec  SLOPNÁ Výtlačok č. : 1  

Obec Slopná (ďalej len „obec“) na základe ustanovenia  § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie   (ďalej tiež ako „VZN“)   

   VZN č. 25/2018  o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Slopná  

 VZN č.25/2018 k  o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd 

a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Slopná  zverejnený na pripomienkovanie v zmysle zákona       

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:  

Vyvesený  „Návrh“ na úradnej tabuli obce dňa:  21.11.2018 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:  21.11.2018 

Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie:                           21.11.2018 

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie:  5.12.2018 

Pripomienky:  

- písomne na adresu:  Obec SLOPNÁ 

- Obecný úrad č. 159  01821 Dolný Lieskov  

- elektronicky na adresu: obec@slopna.sk  

                             - 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 25/2018 k  o spôsobe 

náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd 

a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Slopná  

                             - 

Schválenie  VZN č.25/2018 k  o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových 

vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Slopná 

Na rokovaní Obecného zastupiteľstva dňa:  9.12.2018 

Zverejnené na web stránke obce a  na úradnej tabuli obce dňa:  10.12.2018 

Platnosť : VZN č. 25/ 2018 k  o spôsobe náhradného zásobovania vodou, 

náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 

na území obce Slopná nadobúda účinnosť:  

po 15-ich dňoch po zverejnení 

                                                                         Ing. Štefan Hrenák 

                   starosta obce Slopná v.r.

  



Obec Slopná, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 

doplnkov a podľa § 36 ods. 7 písm. c) 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 ( ďalej len „zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciách“) vydáva:  

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Slopná č. 25 /2018 

o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd 

a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Slopná  
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
1.       Účel, na ktorý sa vydáva toto VZN je stanoviť spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou   
           a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce    
           Slopná.  
2.       Platnosť tohto VZN sa vzťahuje na všetkých občanov obce Slopná, fyzické a právnické osoby,  
          ktoré prevádzkujú činnosť na území obce Slopná. 
  

Článok 2 
Náhradné zásobovanie pitnou vodou  

 
1. Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo obmedzenia 

dodávky vody z obecného vodovodu z dôvodov: 
a) mimoriadnej udalosti 
b) pri poruche na verejnom vodovode 
c) pri obmedzení zásobovania vodou  

2. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným  vodovodom, starosta obce v spolupráci 
s prevádzkovateľom verejného vodovodu zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným 
zásobovaním pitnou vodou. Dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje 
rozvozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami, ktoré spĺňajú hygienické 
predpisy. 

3. Odberné miesta a miesta pristavenia cisterny s pitnou vodou oznámi obec v mieste obvyklým 
spôsobom ( a to na webovom sídle obce Slopná, miestnym rozhlasom, písomným oznámením 
na úradnej tabuli). 

4. Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody 
v zníženom množstve. Minimálna potreba pitnej vody je 15 litrov na osobu denne, 
v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac na tri po sebe 
nasledujúce dni. O takejto  mimoriadnej situácii budú občania vopred oboznámení.   

5. Zásobovateľ zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou – cisternou, nedôjde 
k zníženiu kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na kvalitu pitnej vody.   

         
Článok 3 

                                                         Náhradné odvádzanie odpadových vôd  
 
1.       Nakoľko v obci nie je vybudovaná kanalizácia, každý občan je povinný zabezpečiť si odvádzanie 
          odpadových vôd individuálne podľa potreby a na vlastné náklady. 

  
 
 

 



Článok 4 
Stavba žumpy a jej prevádzka 

 
1.      Žumpa je podzemná  stavba, ktorá je vodotesná nádrž bez odtoku, určená na zhromažďovanie   
         odpadových vôd z domácností.  
2.      Stavba žumpy musí byť vybudovaná v súlade so stavebným zákonom a musí  zodpovedať    
         príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom a technických normám. 
3.     Umiestnenie žumpy na pozemku musí umožňovať prístup k žumpe za účelom jej vyprázdňovania  
         a musí byť umiestnená tak, aby umožňovala  jej pravidelné vyprázdňovanie.  
4.     Dno a steny žumpy musia byť vodotesné – nepriepustné tak, aby odpadová voda nepresakovala  
        do okolitého prostredia a neznečisťovala ho.  
5.     Vlastník, alebo 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.   
6.     Vlastníci a prevádzkovatelia čističky odpadových vôd pri svojich stavbách sú povinní túto  

využívať v súlade s podmienkami platným stavebným a kolaudačným rozhodnutím vydaným     
príslušným orgánom životného prostredia. 

 
 
 

                                                                    Článok 5 
                                                         Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp 
 
1.       Vlastník žumpy je povinný prevádzkovať a udržiavať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom 

odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu zdravia obyvateľov alebo životného   
prostredia. 

2.       Zakázané je vypúšťať alebo vyvážať obsah žumpy do: 
           a) povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne obce, 
           b) dažďovej kanalizácie, krytých rigolov, 
           c) záhrad, rigolov, trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy aj keby  
               boli vo vlastníctve užívateľa žumpy. 
3.        Vlastník žumpy je povinný pravidelne  zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch  
           primeraných kapacite žumpy na  vlastné   náklady  a to výlučne  prostredníctvom oprávnených   
           právnických alebo fyzických osôb a v súlade s platnými predpismi. 
4.        Vlastník žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolného orgánu podľa zákona  
           č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení  
           zákona č.276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov doklad 
           o spôsobe nakladania alebo zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy. 
5.        Vlastník žumpy je povinný doklad archivovať po dobu minimálne 5 rokov odo dňa jeho vydania.   
 
 

Článok 6 
Sankcie 

 
1.       Porušenie VZN je priestupkom podľa § 40 ods.1 písm. j) 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. 

 
 
 
 
 



Článok 7 
 Záverečné ustanovenia  

 
  1.     Toto  VZN č. 25/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania      
           odpadových vôd a zneškodňovaní žúmp na území obce Slopná je zverejnený na obecných 
          tabuliach ako aj na web stránke obce od 10.12.2018 po dobu 15 dní. 
          a doplnenia a následne bude prerokovaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Slopná.    
 2.      Na tomto VZN č. 25/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania  
           Odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Slopná“ sa uznieslo Obecné 
           zastupiteľstvo v Slopnej dňa 9.12.2018, Uznesením č. 101 /2018. 
3.        Toto VZN č. 25/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd          
            a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Slopná bude účinné od 1. 1. 2019. 
 
 
 
 
      
V Slopnej, 9.12.2018        Ing. Štefan Hrenák 

                                                                                   starosta obce Slopná v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


