
    Všeobecne záväzného nariadenia Obce Somotor 

Číslo: 3/2014

 OBEC SOMOTOR 
v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov    

v y d á v a

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I E,
o dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na iné účely a 

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp v katastrálnom území Somotor, Véč a 

Nová Vieska pri Bodrogu

Vyvesené na úradnej tabuli obce po schválení dňa: 12.1.2015
Zverejnené na webovej adrese obce po schválení dňa: 12.1.2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Somotor v súlade s § 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 36 ods. 7 písm. b)  a 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 sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení:

Čl. I 

Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
1. dočasné  obmedzenie  alebo  zákaz  užívania  pitnej  vody  na  iné  účely,  ak  je  to

nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku,
2. spôsob náhradného zásobovania vodou,
3. spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd,
4. spôsob zneškodňovaní obsahu žúmp.
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Čl. II

 Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely  

1. Dočasne obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej vody z verejného vodovodu na iné
účely ako je  zásobovanie  obyvateľov  pitnou vodou môže vyhlásiť  starosta  obce  v
mieste  obvyklým spôsobom v dôsledku poklesu výdatnosti  vodného zdroja,  najmä
vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok, deštrukčnej činnosti na zariadeniach
zásobovacieho systému a kontaminácie pitnej vody. Vo vyhlásení sa uvedie čas od
kedy  do  kedy  platí  obmedzenie  alebo  zákaz  užívania  pitnej  vody  z  verejného
vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. Vyhlásenie sa
zverejňuje na úradnej tabuli  obce,  na internetovej  stránke obce po celý čas trvania
obmedzenia  alebo  zákazu.  Obec  o tejto  skutočnosti  informuje  obyvateľov  obce
miestnym rozhlasom denne minimálne 2 x.   

2. V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov
pitnou vodou je zakázané počas dňa od 05:00 hod - do 11:00 hod. a od 15:00 hod - do
22:00  hod.  používanie  pitnej  vody  z  verejného  vodovodu  na  polievanie  záhrad,
ihriska, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie
áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, stavebné účely a upratovanie.

3. V čase zákazu užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou
vodou  je  zakázané  celodenne,  t.j.  24  hodín  používanie  pitnej  vody  z  verejného
vodovodu  na  polievanie  záhrad,  ihriska,  verejných  priestranstiev,  polievanie
hrobových  miest  na  cintoríne,  umývanie  áut,  napúšťanie  bazénov  a  záhradných
jazierok, stavebné účely a upratovanie.

4. Dodávka  pitnej  vody  bude  v  plnom rozsahu  obnovená  ihneď  po  zániku  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 v mieste obvyklým spôsobom.

Čl. III

                                       Spôsob náhradného zásobovania vodou                       

1. Náhradné  zásobovanie  vodou sa  vykonáva  v prípade  prerušenia  alebo  obmedzenia
dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu mimoriadnych  udalostí,  poruchy na
verejnom vodovode alebo z iného dôvodu.  

2. Náhradné zásobovanie sa zabezpečuje rozvozom pitnej vody v cisternách alebo inými
vhodnými  prostriedkami  na  prepravu  vodu   Východoslovenskej  vodárenskej
spoločnosti, a.s., Košice, závod Trebišov.   

3. Náhradné zásobovanie vodou je vykonávané spravidla denne, najmenej 1 x. 
4. Čas  a miesto  pristavenia  cisterny  s vodou  sa  oznamuje  obecným  rozhlasom,

písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na webovej adrese obce.
5. Miestami distribúcie vody z cisterny s pitnou vodou v obci sú nasledovné  miesta :   
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- v k. ú. Somotor 
- na ulici Staničnej pred rodinným domom, č. súp 133              
- na ulici Staničnej pred rodinným domom č. súp. 85
- na ulici Hlavnej pred bytovým domom č. súp. 168
- na ulici Hlavnej pred rodinným domom č. súp. 200
- na ulici Novej pred rodinnýmm domom č. súp. 209
- na ulici Obchodnej pred rodinným domom č. súp. 30
- na ulici Obchodnej pred rodinným domom č.. súp. 10
- na ulici Pobodrožskej pred rodinným domom č. súp. 44
- na ulici Obchodnej pred budovou Obecného úradu č. súp. 39
- na ulici Agátovej pred rodinným domom č.súp. 238
- na ulici Agátovej pred rodinným domom č.súp. 251 

- v k. ú. Véč 
- na ulici Vinohradskej pred rodinným domom č. súp. 325
- na ulici Lipovej pred rodinným domom č. súp. 358
- na ulici Lipovej pred rodinným domom č. súp. 310
- na ulici Lipovej pred rodinným domom č. súp. 296
- na ulici Gaštanovej pred rodinným domom č. súp. 340

- v k. ú. Nová Vieska pri Bodrogu  
- na ulici Novoviešťanskej pred rodinným domom č.súp. 388
- na ulici Novoviešťanskej pred rodinným domom č.súp. 405 
- na ulici Novoviešťanskej pred Obecným domom č.súp. 423

6. Prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní
vodou nedôjde k zníženiu jej kvality. 

Čl. IV

                                     Náhradné odvádzanie odpadových vôd
     1.    Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie Obec Somotor.
     2.   V prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd v prípadoch  
            uvedených v § 32, ods. 3 a ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z., zabezpečí prevádzkovateľ 
            verejnej kanalizácie náhradné odvádzanie odpadových vôd v medziach technických 
            možností a miestnych podmienok prevádzkovateľa verejnej kanalizácie, alebo 
            spôsobom ustanoveným v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie.

Čl. V

Zneškodňovanie obsahu
žúmp

1. Prevádzkovateľ  žumpy  musí  zabezpečiť  vyprázdňovanie  žumpy  v  intervaloch
primeraných  kapacite  žumpy  na  vlastné  náklady  prostredníctvom  oprávnených
právnických alebo fyzických osôb.

2. Zakázané je vypúšťať alebo vyvážať obsah žúmp do : 
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- povrchových a podzemných vôd v k. ú. Somotor, Véč a Nová Vieska pri Bodrogu,

- dažďovej  kanalizácie,  rigolov,  vodných  tokov,  záhrad,  na  trvalé  trávne  porasty,
poľnohospodárske pozemky a iné plochy v intraviláne a extraviláne obce. 

3. Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu podľa 
zákonač. 442/2002 Z.z. doklad o spôsobe nakladania  alebo zneškodnenia odpadových
vôd zo žumpy. Prevádzkovateľ žumpy je povinný doklad archivovať po dobu 
minimálne 5 rokov odo dňa jeho vydania. 

4. Prevádzkovateľ  žumpy  je  povinný  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.  

Čl. VI 

 Sankcie

1. Porušenie povinnosti  a zákazu, ustanoveného týmto VZN právnickou osobou alebo
fyzickou  osobou oprávnenou  na  podnikanie  je  iným správnym  deliktom,  za  ktorý
môže obec podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších právnych predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638,-Eur.

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 33,- Eur.

Čl. VII

Záverečné ustanovenie
        1.  Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na  zasadnutí Obecného

             zastupiteľstva v Somotore  dňa 9.1.2015  uznesením č. 26/2015.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli po schválení obecným zastupiteľstvom.

V Somotore  dňa  9.1.2015

  Ján Juhász, starosta obce


