VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
TEPLIČKA NAD VÁHOM
O SPÔSOBE NÁHRADNÉHO ZÁSOBOVANIA
VODOU A ODVÁDZANIA ODPADOVÝC H VÔD
A O ZNEŠKODŇOVANÍ OBSAHU ŢÚMP NA
ÚZEMÍ OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM

číslo

1/2017

Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom vo veciach územnej samosprávy v zmysle
ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g), § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších právnych predpisov a v súlade s ustanovením § 36 ods. 7 písm. b) a 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 sa uznieslo na tomto:
všeobecne záväznom nariadení
§1
Predmet úpravy
1)

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej „VZN“) upravuje:
a)

Spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd,

b)

Zneškodňovanie obsahu ţúmp podľa miestnych podmienok.
§2
Zákaz užívania pitnej vody na konkrétne účely

1)

Prevádzkovateľom verejného vodovodu a kanalizácie v obci Teplička nad Váhom je SEVAK,
a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Ţilina. Prevádzkovateľ môţe prerušiť alebo obmedziť dodávky
vody z verejného vodovodu alebo odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou na
základe § 32 zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách.

2)

Pre prípad nevyhnutnej potreby zabezpečenia zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej
nedostatku, obec zakazuje uţívanie pitnej vody na nasledovné účely:
a)
b)
c)
d)
e)

3)

Polievanie rastlín
Umývanie áut
Napúšťanie bazénov
Na stavebné účely
Upratovanie

Začiatok zákazu uţívania pitnej vody ako aj ukončenie zákazu vyhlási obec Teplička nad
Váhom v obecnom rozhlase ako aj písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na webovom
sídle obce.
§3
Náhradné zásobovanie pitnou vodou

1)

2)

3)

Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:
a) Cisternami.
b) Dodávkou balenej pitnej vody.
c) Inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody.
Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa uskutočňuje na určených miestach nachádzajúcich sa na
území obce Teplička nad Váhom, podrobne špecifikovaných v prílohe č. 1 tohto všeobecne
záväzného nariadenia, a to denne, v čase od 07.00 hod. do 21.00 hod.
Začiatok náhradného zásobovania pitnou vodou ako aj ukončenie náhradného zásobovania
pitnou vodou vyhlási obec Teplička nad Váhom v obecnom rozhlase ako aj písomným
oznámením na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.
§4
Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp podľa
miestnych podmienok

1)

Ako náhradné odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu ţúmp, aţ do dobudovania
verejnej kanalizácie, sa určuje vývoz odpadu zo ţúmp do čistiarne odpadových vôd.

2)

Uţívateľ ţumpy zabezpečí vývoz a zneškodňovanie obsahu ţumpy v čistiarni odpadových vôd
na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby a v
súlade s platnými predpismi, a to v intervale primeranom ku kapacite ţumpy.
§5
Záverečné ustanovenia

1)

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu ţúmp na území obce Teplička nad
Váhom, ktoré bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Teplička nad Váhom
dňa 18.05.2016.

2)

Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Teplička nad Váhom sa uznieslo obecné
zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom na svojom zasadnutí dňa 15.02.2017 a bolo schválené
uznesením č. 5/2017 zo dňa 15.02.2017.

3)

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 03.03.2017.

Ing. Viliam Mrázik
starosta obce
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