
 

  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE LIPTOVSKÝ PETER 

číslo 4/2014 
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových  vôd 

a o zneškodňovaní obsahu žúmp 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter vo veciach územnej samosprávy v zmysle 

ustanovení § 4 ods. 3 písm. g), §6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách, a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:  

 

 

Čl. 1       

Úvodné ustanovenia 

 
  

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje : 

(1) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné  

(2) zabezpečovanie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku 

(3) spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd  

(4) zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok 

 

 

Čl.  2 

Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej  
 

(1) V obci Liptovský Peter je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou skupinovým verejným  

vodovodom, ktorého prevádzkovateľom je Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. 

Liptovský Mikuláš. Celková kapacita verejného vodovodu je 4 l /sek, celkový počet 

zásobovaných obyvateľov je 1370.   

(2) Obec Liptovský Peter v súčinnosti s prevádzkovateľom verejného vodovodu môže 

dočasne obmedziť, alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodov 

uvedených v zákone o verejných vodovodoch a kanalizáciách.  

(3) Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci  a príslušným orgánom 

a organizáciám prerušenie, alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v termíne stanovenom 

§32 zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách, vrátane obnovenia dodávky vody 

v normálnom režime z verejného vodovodu.   

(4) Dočasne obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej vody z verejného vodovodu, na iné účely 

ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou môže vyhlásiť starosta obce a to:    

      - miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej 

        stránke obce, v dôsledku poklesu výdatnosti vodného zdroja, najmä vplyvom 

        nepriaznivých klimatických podmienok a po vyhlásení mimoriadnej situácie 

            Vo vyhlásení sa uvedie čas, od kedy platí obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody 

z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. 

 



(5) V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov 

pitnou vodou je zakázané pitnú vodu z verejného vodovodu používať:  

         - na polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na 

cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, na stavebné účely, 

upratovanie a iné.  

(6) Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovená bez meškania, po odpadnutí   

dôvodov obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu, na iné 

účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky pitnej vody obec 

informuje obyvateľov miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce 

a na internetovej stránke obce.  

 

 

Čl. 3 

Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou 

 
 

(1) Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, starosta zabezpečí 

dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním. Dodávka pitnej vody náhradným 

zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom pitnej vody v cisternách do odberného miesta 

prostredníctvom Liptovskej vodárenskej spoločnosti a.s., Liptovský Mikuláš.  

(2) Odberné miesto a miesto pristavenia cisterny s pitnou vodou: 

     - priestor pred  obecným úradom  

     - priestor na parkovisku pri bytovom dome súp. č. 256  

     - priestor na parkovisku pri bytovom dome súp. č. 11 

     - priestor na parkovisku pri bytovom dome súp. č. 10 

     - priestor pred požiarnou zbrojnicou 

 (3) Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na mieste uvedenom v ods. 2, oznámi obec 

miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej 

stránke obce. 

(4) Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa zabezpečuje v zníženom množstve. 

(5) Zásobovateľ zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou – cisternou    

nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na kvalitu 

vody. 

(6) Spotrebiteľ zodpovedá sám za kvalitu už odobratého množstva pitnej vody. 

 

 

Čl. 4 

Núdzové zásobovanie pitnou vodou 
 

 

(1) Núdzové zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo obmedzenia 

dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu:  

- mimoriadnej udalosti  

- pri poruche na verejnom vodovode 

- pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku  

- pri obmedzení zásobovania vodou  

(2) Náhradné zásobovanie do miest distribúcie pitnej vody v rámci núdzového zásobovania 

pitnou vodou sa vykonáva:  

- cisternami 



- dodávkami balenej pitnej vody 

- inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody   

(3) Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané spravidla denne. 

(4) Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na odberných miestach oznámi obec na úradnej 

tabuli obce a na internetovej stránke obce. 

(5) Minimálna potreba pitnej vody pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou je 10 litrov na 

osobu denne. Minimálna potreba pitnej vody v mimoriadne nepriaznivých podmienkach je 

5 litrov na osobu denne, najviac počas troch po sebe nasledujúcich dňoch. 

(6) Núdzové zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva podľa Plánu núdzového zásobovania 

pitnou vodou v období krízovej situácie obce Liptovský Peter. 

 

Čl. 5 

Práva a povinnosti odberateľov pitnej vody 

 
 

(1) Odberateľ pitnej vody – fyzická osoba, právnická osoba, podnikateľ:  

a) pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou, má právo na odber pitnej vody 

v stanovenom množstve 

b) je povinný v čase dočasného obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody 

z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, 

hospodárne nakladať s pitnou vodou 

c) dodržiavať pokyny starostu obce pri odoberaní pitnej vody na odbernom mieste 

d) dodržiavať Smernicu náhradného zásobovania obyvateľstva pitnou vodou vydaniu  

prevádzkovateľom verejného vodovodu: Liptovskou vodárenskou spoločnosťou a.s., 

Liptovský Mikuláš zo dňa 10. 02. 2012. 

 

 

Čl. 6 

Núdzové odvádzanie odpadových vôd 

 
(1) V prípade prerušenia, alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd z verejnej 

kanalizácie z dôvodu mimoriadnej udalosti (pri poruche na verejnej kanalizácii, pri 

ohrození zdravia ľudí alebo majetku, pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych 

a revíznych prác) prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zabezpečí ich zneškodňovanie 

odvozom do čistiarne odpadových vôd.  

 

 

Čl. 7 

Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp 

(1) Obec Liptovský Peter má v súčasnosti vybudovanú verejnú  kanalizáciu na celom                                

svojom území. Odberatelia, ktorí nemôžu byť  pripojení na verejnú kanalizáciu 

(nedostatočné výškové spády a  pod.),  využívajú na odvádzanie odpadových vôd žumpy.           

(2)  Vlastník resp. 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. 

(3) Vlastník resp. prevádzkovateľ žumpy je povinný zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy 

v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom 

oprávnených právnických alebo fyzických osôb.       



(4) Obec Liptovský Peter v súlade s právnymi normami dáva na vedomie, že najbližšia 

oprávnená organizácia, ktorá sa zaoberá vývozom a zneškodňovaním obsahu žúmp 

a septikov je Liptovská  vodárenská  spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš, telefón číslo: 

044/54 377 75 a 0905/423 452.                                   

(5) Týmto nie je dotknuté právo vlastníka resp. prevádzkovateľa žumpy zabezpečiť si 

zneškodnenie obsahu žumpy aj inými oprávnenými právnickými resp. fyzickými 

osobami. 

(6) Náhradné odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp sa zabezpečuje 

vývozom cisternami (fekálnymi vozmi) alebo inými prepravnými                      

(7) Vlastník, resp. prevádzkovateľ žumpy je povinný uchovávať originály dokladov 

o spôsobe zneškodňovania odpadových vôd zo žumpy po dobu minimálne troch rokov 

a na požiadanie ich predložiť kontrolným orgánom štátnej správy alebo povereným 

zamestnancom obce.  

Čl. 8 

Sankcie  

 
1) Porušenie zákazu a povinností ustanovených týmto VZN fyzickou osobou, je priestupkom 

    podľa §48 zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov,   

    za ktorý môže obec uložiť pokutu do 33 Eur. 

2) Porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia je priestupkom podľa § 40 ods. 1 písm. j) 

    zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách. 

3) Za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia môže byť v priestupkovom konaní 

    uložená Okresným úradom pokuta od 16 Eur do 331 Eur. 

4) Porušenie zákazu a povinností ustanovených týmto VZN v Čl. 2 právnickou osobou 

    a fyzickou osobou – podnikateľom je iným správnym deliktom, za ktorý obec uloží pokutu 

    od 99 Eur do 3 319 Eur, alebo podľa §13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o    

    obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, uloží pokutu do výšky 6 638 Eur  

    za porušenie ustanovení Čl.7. 

 

 

Čl. 9 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovský Peter č. .../2014 o spôsobe  

      náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd  

      a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok  bolo prerokované na     

     zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Liptovskom Petre dňa .............. a schválené  

      uznesením číslo ...................... 

 (2) Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyhlásenia tohto 

      VZN. 

(3) Zmeny a doplnky možno vykonať len všeobecne záväzným nariadením. 

 

 

V Liptovskom Petre 20. 10. 2014 

 

 

            

                                                                     Bc. Anna Papajová 

                                                                                                               starostka    



 

 

 

 


