Obecné zastupiteľstvo obce NITRICA. na základe ust. § 36 ods. 7 písm.

c) zákona č.

442/2002 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 právnych predpisov

v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších právnych predpisov v y d á v a t e n t o

Návrh
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2015
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
o d v á d z a n i a o d p a d o v ý c h v ô d a o z ne š ko dňo v a ní o bs a hu ž úmp
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1

(1)

Účelom tohto návrhu nariadenia je upraviť spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Nitrica.

(2)

Tento návrh nariadenia upravuje povinnosti prevádzkovateľov žúmp na území obce Nitrica pri
odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľností do žúmp a ich zneškodňovanie.

(3)

Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku určená na akumuláciu odpadových vôd
z domácností.

DRUHÁ ČASŤ
Náhradné zásobovanie pitnou vodou
§2
(1)

V prípade prerušenia dodávky pitnej vody do domácností z dôvodu poruchy na verejnom
vodovode, ohrozenia života a zdravia ľudí alebo majetku, vykonávania plánovaných opráv,
údržbárskych a revíznych prác, obmedzeného zásobovania vodou, alebo poruchy na vodovodnej
prípojke ak je vodovodná prípojka majetkom vlastníka verejného vodovodu zabezpečí
prevádzkovateľ verejného vodovodu náhradnú dodávku pitnej vody prostredníctvom jej dovozu
cisternami v rozsahu núdzového zásobovania pitnou vodou na určené odberné miesta.

(2)

V obci Nitrica sa stanovujú tieto odberné miesta pre náhradné zásobovanie pitnou vodou:
- pred rodinným domom č. 416
- pred Potravinami COOP Jednota Nitrica
- pred kaplnkou v k. ú. Račice
- pred kostolom sv. Michala Nitrica
- pred rodinným domom č. 127

TRETIA ČASŤ
Náhradné odvádzanie odpadových vôd
§3
(1)

Nakoľko obec Nitrica v súčasnosti nemá vybudovanú kanalizáciu, obyvatelia obce používajú na
odvádzanie odpadových vôd žumpy. 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

(2)

Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovania žumpy v intervaloch primeraných
kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických alebo fyzických
osôb.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Zneškodňovanie obsahu žúmp
§4
(1)

Užívateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných kapacite
žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických, alebo fyzických osôb.

(2)

Užívateľ žumpy je povinný uchovávať originály dokladov o zneškodnení obsahu žumpy po
dobu troch rokov odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy a na vyžiadanie poverených zamestnancov
obce predložiť originál dokladu o spôsobe zhodnotenia, alebo zneškodnenia odpadových vôd
zo žumpy za obdobie predchádzajúcich troch rokov.

PIATA ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§5
(3)

Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Nitrica
dňa 30. 04. 2015.

(4)

Zmeny a doplnky
Nitrica.

(5)

Nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 07. 2015.

všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce

V Nitrici dňa 30. 04. 2015
Miroslav Beňadik
starosta obce

