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všeobecne závázné nariadenie obce oravská poruba

é.312016
o spósobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp

Obec Oravská Poruba v rámci samosprávnej pósobnosti podl'a § 6 ods. 1 zák, č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršíchpredpisov a podl'a § 36 ods.7
písm. c) zák. č. 44212002 Z, z, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o
zmene a doplnení zákona ó.27612001 Z. z, o regulácii v siet'ových odvetviach v znení
neskorších predpisov (d'alej ako ,,zákon č. 44212002 Z. z.") vydáva pre územie obce
oravská poruba toto všeobecne závázné nariadenie,

článok t
všeobecnéustanovenia
1.

2,

3.

4.

Toto všeobecne závázné nariadenie upravuje na územíobce Oravská Poruba:
a

a) spósob náhradného zásobovania vodou
b) spósob zneškodňovanie obsahu žúmp.

Toto všeobecne závázné nariadenie neupravuje spósob náhradného odvádzania
odpadových vód, pretože na územíobce nie je vybudovaný centrálny systém
verejnej kanalizácia, kde by sa sústred'oval odvod odpadových vód.
Dočasnéobmedzenie alebo zákaz užívaniapitnej vody na iné účely,ak je to
nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej
nedostatku určíobec všeobecne závázným nariadením.
Dočasnéobmedzenie alebo zákaz podl'a bodu odseku 3. tohto článku, ako aj ich
ukončenie vyhlási obec v obecnom rozhlase, súčasneoznámením na úradnej
tabuli obce a na internetovej stránke obce.

č!ánox z
Náhradné zásobovanie vodou
1.

2.

3.

4.

Náhradné zásobovanie sa vykonáva najmá v prípade prerušenia alebo
obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu, pri mimoriadnej udalosti
spojenej s poruchou na verejnom vodovode, pri nedostatku vody alebo pri

ohrození života a zdravia l'udí.
Náhradné zásobovanie vodou sa vykonáva:
a) pojazdnými cisternami,
b) dodávkami balenej vody alebo
c) inými prostriedkami vhodnými na prepravu vody.
Náhradné zásobovanie vodou je vykonávané spravidla tri krát denne alebo
častejšiev intervaloch zodpovedajúcich požiadavkám obyvatel'ov obce
a možnostiam obce.
Čas a miesta pristavenia cisterny s pitnou vodou alebo dovozu balenej pitnej
vody na územíobce, oznámi obec obecný rozhlasom, súčasnes oznámením na
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce,

čIánok 3
Zneškodňovanie obsahu žúmp

1.

2.

3.

Vlastník, užívatel'žumpy je povinný zabezpečit' vývoz a zneškodňovanie obsahu
žumpy v zariadení na čistenie odpadových vód t. j. v čistiarni odpadových vód,
ktorú si sám zvolí na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej
osoby alebo fyzickej osoby - podnikatel'a na túto činnosť,v súlade s platnými
právnymi predpismi, a to v intervale primeranom ku kapacite žumpy.
Vlastník, užívatel'žumpy je povinný uchovat' originály dokladov potvrdzujúcich
zneškodnenie obsahu žumpy po dobu troch rokov odo dňa zneškodnenia
obsahu žumpy a na vyžiadanie osób podl'a odseku 3, tohto článku takýmto
dokladom preukázat' zneškodnenie obsahu žumpy.
Vlastník, užívatel'žumpy je povinný udržiavaťa prevádzkovať žumpu tak, aby
nedochádzalo k únikom odpadových vód zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu
alebo poškodzovaniu zdravia obyvatel'ov obce alebo životnéhoprostredia.

Článok 4
SpoIočnéustanovenia
1.

2.

Na územíobce Oravská Poruba vyhlasuje, koordinuje a riadi úlohy spojené so
situáciu podl'a Článku 1 tohto nariadenia starosta obce.
Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne závázného nariadenia je oprávnený
vykonávat'starosta obce alebo starostom obce písomne poverený zamestnanec
obce, s ktonými móže kontrolu vykonat' ktorykol'vek poslanec obecného
zastupitel'stva obce.
Článok 5
závereěné ustanovenia

Toto všeobecne závázné nariadenie bolo schválené dňa 15. 06.2016 uznesením
obecného zastupitel'stva Oravská Poruba č.2212016 a nadobúda účinnost'pátnástym
dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

peter Hrivnák
starosta obce

