Obec Topoľčianky podľa § 6, v nadväznosti na § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 36 ods. 7 písm. b)
a 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 v y d á v a pre územie Obce Topoľčianky

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012
o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely
v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len VZN) upravuje:
a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely v čase jej
nedostatku;
b) spôsob náhradného zásobovania vodou
c) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu
žúmp podľa miestnych podmienok.

Článok 2
Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody
1. Starosta obce dočasne obmedzí alebo zakáže užívanie pitnej vody z verejného
vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z dôvodov
uvedených v § 32 ods. 1 písm. f zákona č. 442/2002. Z. z.
2. Obmedzenie, zákaz užívania pitnej vody, ako aj ich ukončenie, sa vyhlási miestnym
rozhlasom, oznámením na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce.
3. V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov
pitnou vodou je zakázané používanie pitnej vody najmä na polievanie záhrad, ihrísk,
verejných
priestranstiev a umývanie áut, napúšťanie bazénov, stavebné účely,
upratovanie a iné a to v čase od 5:00 hod. do 23:00 hod.
4. V čase zákazu užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou
vodou je zakázané používanie pitnej vody najmä na polievanie záhrad, ihrísk,
verejných
priestranstiev a umývanie áut, napúšťanie bazénov, stavebné účely,
upratovanie a iné a to od vyhlásenia zákazu až do jeho zrušenia.

Článok 3
Náhradné zásobovanie pitnou vodou
1. Pri prerušení alebo obmedzení dodávky pitnej vody z verejného vodovodu zabezpečí
prevádzkovateľ verejného vodovodu dodávku pitnej vody cisternami alebo inými
prepravnými prostriedkami.
2. Odberné miesta pre náhradné zásobovanie pitnou vodou na území obce sú:

3.
4.
5.

6.

- ulica Holešovská, pred rodinným domom č. 21
- pohostinstvo „horná krčma“
- parkovisko COOP Jednota
- ulica Partizánska, pred rodinným domom č. 38
- parkovisko pred základnou školou, Litomeřická ul.
- križovanie ulíc Záhradnícka a Parková
- parkovisko pre dielňami NŽ
- pred nájomným bytovým domom, ulica SNP
- ulica Dlhovského, pred 12 bytovkou
- pred parkoviskom Štátne lesy, š.p., OZ Topoľčianky („drevosklad“)
Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané spravidla denne, v čase od 7:00
hod. do 21:00 hod.
Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na odberných miestach oznámi obec miestnym
rozhlasom, na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
Náhradné zásobovanie
do miest distribúcie pitnej vody v rámci núdzového
zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva:
- cisternami
- dodávkami balenej pitnej vody
- inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody.
Minimálna potreba pitnej vody pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou je 10 l na
osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 l na osobu denne, najviac
na tri po sebe nasledujúce dni.
Článok 4
Náhradné odvádzanie odpadových vôd

1. Vlastníkom verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd (ďalej len ČOV) je obec.
2. Prevádzkovateľom časti verejnej kanalizácie a ČOV sú Vinárske závody, s.r.o.
Topoľčianky a ostávajúca časť verejnej kanalizácie je v prevádzke Západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a. s. Nitra
3. V prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd obec zabezpečí
ich zneškodňovanie odčerpaním z prečerpávacích staníc a odvozom do čistiarne
odpadových vôd fekálnym vozidlom.

Článok 5
Zneškodňovanie obsahu žúmp
realizuje obec vlastným fekálnym vozidlom
1. Zneškodňovanie obsahu žúmp
a vývozom do čistiarne odpadových vôd. Týmto nie je dotknuté právo občanov
objednať si zneškodnenie obsahu žúmp prostredníctvom iných právnických osôb
alebo fyzických osôb oprávnených na podnikanie.
2. Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť jej
vyprázdňovanie, v intervaloch
zodpovedajúcich kapacite žumpy, na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených
právnických alebo fyzických osôb.
3. Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolného orgánu obce
doklad o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy.
4. Do žúmp nie je možné odvádzať zrážkovú vodu.
5. Zakazuje sa vypúšťať obsah žúmp do povrchových a podzemných vôd na pozemkoch
v intraviláne a extraviláne obce.

Článok 6
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou bude kvalifikované ako priestupok
podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
a bude jej uložená pokuta do výšky 33 €.
2. Porušenie ustanovení tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie bude kvalifikované ako správny delikt, za ktorý môže obec
podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6638 €.

Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach dňa 27. 09. 2012 .
2. Toto VZN bolo vyhlásené dňa 28. 09. 2012 a nadobúda účinnosť dňa 13. 10. 2012.

Juraj Mesko
starosta obce

Vyvesené dňa : 28. 09. 2012
Zvesené dňa : 15.10.2012

