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Obec Horovce na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 6 ods. 1 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, 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. Náhradné zásobovanie do miest distribúcie pitnej vody sa vykonáva cisternami, dodávkami
balenej pitnej vody a inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody. Náhradné
zásobovanie zabezpečuje prevádzkovateľ verejného vodovodu v spolupráci s obcou Horovce.
3. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané spravidla denne.
4. Čas distribúcie pitnej vody na miesta distribúcie oznámi mesto písomným oznámením na úradnej
tabuli, na internetovej stránke obce alebo miestnym rozhlasom. Miesta distribúcie budú
v blízkosti obydlí obyvateľov v čase určenom prevádzkovateľom verejného vodovodu.

_____________________________
1

§ 32 ods. 1 písm. b) až e) a o) zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
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Článok 3
Spôsob náhradné odvádzania odpadových vôd
V prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd do 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 do
čistiarne odpadových vôd.
2. Odpadové vody zo žumpy na území obce Horovce sa zneškodňujú odvozom do čistiarne
odpadových vôd. Na území obce Horovce si odvoz odpadových vôd zo žumpy musí zabezpečiť
prevádzkovateľ žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických alebo
fyzických osôb za podmienok ustanovených v zákone o verejných vodovodoch a kanalizáciách
v platnom znení.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Horovce bolo schválené uznesením
č. 32/2021 zo dňa 18.11.2021 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce
Horovce.

Milan Velas
starosta obce
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