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§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto nariadenie upravuje spôsob náhradného zásobovania vodou pre prípad havárie,
náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp podľa
miestnych podmienok.
2. Nariadením sa upravuje spôsob zneškodňovania odpadových vôd zo žúmp až do času
vybudovania obecnej kanalizácie a následnou likvidáciou odpadových vôd
prostredníctvom verejnej kanalizácie.
3. Nariadením sa upravujú povinnosti a postup fyzických a právnických osôb v obci
Ladice pri nakladaní s komunálnymi odpadovými vodami (ďalej len odpadové vody),
ktoré vznikajú pri užívaní nehnuteľností v katastrálnom území obce Ladice na účely
bývania, výroby, obchodu a služieb.
4. Účelom tejto úpravy je vytvoriť podmienky pre také nakladanie s odpadovými
vodami, ktoré neznečisťuje a neohrozuje životné prostredie, pôdu, podzemné vody
a neohrozuje zdravie ľudí.
§2
Náhradné odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp

2. 1

Stavba a prevádzka žúmp

2.1.1 Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na zhromažďovanie
odpadových vôd.
2.1.2 Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom
a technickým normám.
2.1.3 Umiestnenie žumpy na pozemku musí umožňovať prístup k žumpe za účelom jej
vyprázdňovania a musí byť umiestnená tak, aby umožňovala výhľadové napojenie
stavby na verejnú kanalizáciu (ust. § 11 ods. 2 a 3 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Zb.).
2.1.4 Dno a steny žúmp musia byť vodotesné – nepriepustné tak, aby odpadová voda
nepresakovala do okolitého prostredia a neznečisťovala ho.
2.1.5 Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou musí
zodpovedať príslušným slovenským technickým normám.
2.1.6 Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch
primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených
právnických a fyzických osôb.
2.1.7 Obec Ladice v súlade s § 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 36 ods. 9 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných

vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov dáva na vedomie,
že najbližšími firmami, ktoré sa zaoberajú vývozom žúmp a septikov je: Štefan Zaťko,
Zlaté Moravce, tel. č.: 0905/707 872.
Nakladanie s odpadovými vodami

2.2

2.2.1 Vlastníci nehnuteľností – producenti odpadových vôd sú povinní preukázateľne
zabezpečiť bezpečné nakladanie s odpadovými vodami, ktoré vznikajú pri užívaní
nehnuteľnosti spôsobom:
-

-

zhromažďovaním odpadových vôd v izolovaných žumpách, ktoré zabránia priesaku
odpadových vôd do pôdy a následne do podzemných vôd a včasným vývozom obsahu
žúmp do čistiarne odpadových vôd
čistením odpadových vôd domovou čistiarňou odpadových vôd (ďalej len ČOV)

2.2.2 Spôsob zhromažďovania a čistenia odpadových vôd je producent povinný preukázať
obci v termíne do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto VZN predložením
niektorého z nižšie uvedených doklad na obecný úrad Ladice:
-

-

kolaudačným rozhodnutím stavby, z ktorého je preukázané, že nehnuteľnosť má
vybudovanú žumpu na zber odpadových vôd alebo kolaudačným rozhodnutím, ktoré
preukazujú iný spôsob likvidácie odpadových vôd
čestným vyhlásením potvrdzujúcim, že nehnuteľnosť má vybudovanú žumpu na zber
odpadových vôd
§3
Náhradné režimy zásobovania pitnou vodou

1. Núdzové zásobovanie vodou vyhlasuje obec v prípade nemožného alebo mimoriadne
sťaženého núdzového zásobovania pitnou vodou.
2. Dodávka vody v tomto režime je na úrovni minimálnej potreby pitnej vody.
Minimálna potreba vody na núdzové zásobovanie je 15 litrov na osobu a deň,
v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu a deň.
3. Núdzové zásobovanie pitnou vodou v obci a výdaj pitnej vody obyvateľstvu
zabezpečuje obec. Obec v tomto režime zabezpečí zásobovanie pitnou vodou aj pre
právnické a fyzické osoby, ktoré sú svojou činnosťou napojené na zásobovanie
obyvateľstva potravinami, na verejné stravovanie obyvateľstva a detí v školských
zariadeniach.
4. Pre prípad núdzového zásobovania pitnou vodou obec vypracováva osobitný plán
organizácie núdzového zásobovania pitnou vodou v ktorom upraví:
-

spôsob zabezpečenia dennej potreby vody núdzového zásobovania obyvateľstva
vodou na prvé tri dni krízovej situácie
množstvo a spôsob zabezpečenia balenej pitnej vody do výdajní zriadených obcou
počet a miesto dislokácie výdajní pitnej vody

-

osoby zodpovedné za koordináciu dodávok a výdaja pitnej vody
spôsob vedenia evidencie
zoznam obyvateľov podľa jednotlivých výdajní
§4
Sankcie

1. Porušenie tohto VZN je priestupkom podľa § 40 ods. 1 písm. j) zákona 442/2002 Z. z.
o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.
z. o regulácii v sieťových odvetviach.
2. Za porušenie tohto VZN môže byť uložená oprávneným kontrolným orgánom pokuta
od 16,00 Eur do 331,00 Eur.
§5
Záverečné ustanovenia
1. Zmena a doplnky tohto VZN sú možné po schválení obecným zastupiteľstvom
v Ladiciach.
2. Toto VZN bolo prerokované Obecným zastupiteľstvom v Ladiciach na svojom
zasadnutí dňa: 25. 04. 2013 a schválené uznesením číslo: 26/2013.
3. Toto nariadenia nadobúda účinnosť 15. dňom od dňa jeho prijatia obecným
zastupiteľstvom.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

