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Obec Selec v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 36 od. 1 písm. e), ods. 7 písm. c) zákona NR
SR č. 442/2002 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnené
zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie Obce Selec č. 1/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Selec.
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIE
1. Obec Selec ako orgán verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných
kanalizácií v zmysle ustanovení § 36 ods. 1 písm. e), 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“), zabezpečuje podmienky na zásobovanie obyvateľov obce pitnou vodou
z verejného vodovodu na odvádzanie, prípadne zneškodňovanie odpadových vôd verejnou
kanalizáciou od jej obyvateľov, na vyprázdňovanie domových žúmp v obci.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) v súlade s § 36 ods. 7 písm. c) zákona
upravuje spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.
§2
Vymedzenie základných pojmov
1. Na účely tohto VZN sa rozumie pojmom:
a) žumpa – vodotesné zariadenie na zhromažďovanie odpadových vôd, odkiaľ sú tieto
odvážané fekálnym vozidlom na čistiareň odpadových vôd;
b) zneškodňovanie obsahu žúmp – vyvezenie odpadových vôd fekálnym vozidlom na
čistiareň odpadových vôd;
c) vlastník žumpy – vlastník stavby, ku ktorej ako hlavnej stavbe plní žumpa doplnkovú
funkciu.
d) prevádzkovateľ - je právnická osoba, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie na
prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií a ktorá prevádzkuje
verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu.
§3
Náhradné zásobovanie vodou
1. Náhradné zásobovanie pitnou vodou vykonáva prevádzkovateľ v prípade prerušenia alebo
obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov uvedených v zákone za
podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa nasledovne:
 cisternami
 dodávkami balenej pitnej vody.

2. Náhradné zásobovanie pitnou vodou prevádzkovateľ vykonáva pre obyvateľov v prípade,
ak prerušenie dodávky pitnej vody trvá dlhšie ako štyri hodiny, pre ostatné subjekty
(kuchyne, školy...) bezodkladne.
3. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou, resp. dodávku balenej pitnej vody, na odberných
miestach oznámi prevádzkovateľ obecným rozhlasom a na internetovej stránke obce.
4. Minimálna potreba pitnej vody pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou je 15 litrov na
osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov denne, najviac na tri po
sebe nasledujúce dni.
5. Prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou
vodou nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky parametre na kvalitu
pitnej vody.
§4
Zneškodňovanie obsahu žúmp
1. Vlastník a 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.
2. Vlastník a užívateľ žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žúmp
v intervaloch zodpovedajúcich kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom
oprávnenej osoby na nakladanie s odpadmi, v súlade s platnými právnymi predpismi.
3. Vlastník a užívateľ žumpy je povinný uchovávať doklady o spôsobe nakladania
a zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy po dobu 3 rokov odo dňa jeho vystavenia a tieto
je povinný na požiadanie predložiť kontrolnému orgánu podľa zákona.
4. Zakazuje sa vypúšťať alebo rozlievať obsah žumpy do povrchových alebo podzemných
vôd, rigolov ako aj na pozemkoch, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy, ako aj do
stokovej siete verejnej kanalizácie.
§5
Náhradné odvádzanie odpadových vôd
V prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie
z dôvodu mimoriadnej udalosti (pri poruche verejnej kanalizácie, pri ohrození zdravia
obyvateľov alebo majetku, pri vykonávaní nevyhnutných alebo plánovaných opráv)
prevádzkovateľ zabezpečí ich zneškodňovanie v zmysle svojho prevádzkového poriadku.
§6
Suché WC
1. Prenosné suché WC môžu byť použité na krátkodobé kultúrne a športové podujatia,
jarmoky, festivaly, trhy, zariadenia staveniska počas realizácie stavby a všade tam, kde nie
sú k dispozícii klasické sociálne zariadenia, alebo nie je možnosť napojenia na splaškovú
kanalizáciu.
2. Suché WC musí mať uzavretý nepriepustný zásobník na splašky objemu minimálne 100
litrov. Vyprázdňovanie zachytených splaškov musí byť zabezpečené prostredníctvom

oprávnenej osoby na nakladanie s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi.
§7
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa
27.06.2018 uznesením číslo 14/2018.
2. Týmto VZN sa v celom rozsahu ruší VZN č. 1/2014 zo dňa 25.06.2014 o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Selec.
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