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NÁVRH 

OBEC  HOROVCE         
(okres Púchov) 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 
 

č. 2/2021 

 

o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 

na území obce Horovce 

 

 

 
Návrh tohto VZN: 

A/ vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:   02. novembra 2021  

B/ zverejnený na internetovej adrese obce dňa:  02. novembra 2021  

 

Pripomienkové konanie:      do 15. novembra 2021 (vrátane) 

 

Pripomienky zasielať: 

- písomne na adresu: Obec Horovce, obecný úrad, 020 62  Horovce 94 

- elektronicky na adresu: ocuhorovce@horovce.sk 

 

Zvesený dňa:        16. novembra 2021 

 

 

Schválené VZN obecným zastupiteľstvom  

uznesením č. .................. dňa:     ................................ 

 

VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:  ............................... 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom:     ............................... 

 

mailto:ocuhorovce@horovce.sk
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Obec Horovce na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov a podľa § 36 ods. 7 písm. 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 (ďalej len „zákon o verejných vodovodoch 

a kanalizáciách“)  

 

vydáva 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  
 

obce Horovce 

 

č. 2/2021 

 

o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o 

zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Horovce 

(ďalej len „VZN“) 

 

 
Článok 1 

Predmet nariadenia 

 
Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje na území obce Horovce: 

a) spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou, 

b) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd, 

c) zneškodňovanie obsahu žúmp. 

 

 

Článok 2 

Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou 

 
1. Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo obmedzenia 

dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov uvedených v zákone o verejných vodovodoch 

a kanalizáciách.1 

 

2. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, prevádzkovateľ verejného 

vodovodu v spolupráci s obcou zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou 

vodou. 

 

3. Náhradné zásobovanie do miest distribúcie pitnej vody sa vykonáva cisternami, dodávkami 

balenej pitnej vody a inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody tak, aby voda 

spĺňala všetky podmienky na kvalitu pitnej vody. Náhradné zásobovanie zabezpečuje 

prevádzkovateľ verejného vodovodu v spolupráci s obcou Horovce. 

 

4. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané spravidla denne. 

 

_________________________ 
1 § 32 ods. 1 písm. b) až e) a o) zákon 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 
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5. Odberné miesta a čas distribúcie pitnej vody po obci bude podľa zverejneného časového 

harmonogramu. Časy a miesta pristavenia cisterny s pitnou vodou a rozvozu oznámi obec 

v obecnom rozhlase, oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. 

 

6. Dodávka pitnej vody sa pri náhradnom zásobovaní zabezpečuje v zníženom množstve. 

Minimálna potreba pitnej vody je 10 litrov na osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých 

podmienkach 5 listrov na osobu denne najviac 3 po sebe nasledujúce dni. 

 

 

Článok 3 

Spôsob náhradné odvádzania odpadových vôd 

 
1. Vlastníkom a súčasne i prevádzkovateľom verejnej kanalizácie je obec Horovce prostredníctvom 

oprávnenej osoby. 

 

2. V prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd d o verejnej kanalizácie 

z dôvodov uvedených v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách1 budú 

odpadové vody zneškodňované odvozom do iných čistiarní odpadových vôd, pričom odvoz 

odpadových vôd do čistiarne zabezpečí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie. 

 

 

Článok 4 

Zneškodňovanie obsahu žúmp 

 
 

1. V súlade so znením § 36 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný 

zákon“) je ten, kto akumuluje odpadové vody povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie 

odvozom do čistiarne odpadových vôd. 

 

2. Domácnosti, ktoré nie sú napojené na verejnú kanalizáciu a využívajú vlastné žumpy, sú 

v súvislosti so zneškodňovaním obsahu žúmp povinní: 

 

a) udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy 

do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného 

prostredia, 

b) obsah žumpy vyvážať a zneškodňovať v zariadení na čistenie odpadových vôd na vlastné 

náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej alebo fyzickej osoby oprávnenej na 

podnikanie v súlade s platnými právnymi predpismi a to v intervale primeranom ku kapacite 

žumpy, 

c) uchovávať originály dokladov o zneškodnení obsahu žumpy po dobu dvoch rokov odo dňa 

zneškodnenia obsahu žumpy a na vyžiadanie poverených zamestnancov obce Horovce 

preukázať likvidáciu obsahu žumpy. 
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Článok 5 

Zodpovednosť za porušenie povinností 

 
1.  Porušenie tohto VZN je priestupkom podľa § 40 ods. 1 písm. j( 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. 

 

2. Porušenie povinnosti a zákazu ustanoveného týmto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa 

§ 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, za ktorý 

môže obec uložiť pokutu do výšky 33,- eur. 

 

3. Obec uloží pokutu od 99,- eur do 3 319,- eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej 

na podnikanie, ktorá porušila toto VZN. 

 

4. Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na škodlivé následky porušenia povinnosti, dĺžky 

trvania protiprávneho stavu a na okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo. 

 

5. Výnos z pokút uložených obcou je príjmom rozpočtu obce. 

 

6. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú: 

a) starosta obce, 

b) hlavný kontrolór obce, 

c) poslanci obecného zastupiteľstva obce 

 

7. Právo vykonávať kontrolu majú aj iné kontrolné orgány. 

 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Horovce bolo schválené 

uznesením č. ................... zo dňa ............................. a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na 

úradnej tabuli obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Milan Velas 

          starosta obce 

 


