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Obecné zastupiteľstvo v Malom Lipníku 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 verejných kanalizáciách“) 

 
vydáva 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
 

číslo 3/2021 
 

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 

 
 

§ 1  

Úvodné ustanovenie 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje na území obce Malý Lipník: 

a) spôsob náhradného zásobovania vodou, 
b) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd, 
c) spôsob zneškodňovania obsahu žúmp. 

 

§ 2  

Prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody z verejného vodovodu alebo odvádzania 
odpadových vôd verejnou kanalizáciou 

 
(1) Prevádzkovateľ verejného vodovodu a prevádzkovateľ verejnej kanalizácie môžu prerušiť alebo 
obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu alebo odvádzanie odpadových vôd do verejnej 
kanalizácie z dôvodov vymedzených v § 32 ods. 1 zákona o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách. 
 
(2) Prevádzkovateľ je povinný oznámiť prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody z verejného 
vodovodu alebo odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou obci Malý Lipník, príslušným 
orgánom a organizáciám a dotknutým odberateľom vody a producentom odpadových vôd 
vypúšťaných do verejnej kanalizácie v termínoch v zmysle § 32 zákona o verejných vodovodoch a 
verejných kanalizáciách. 
 
(3) Obmedzenie, prerušenie dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd, vrátane 
predpokladanej doby trvania, sa oznámi na úradnej tabuli obce, na jej internetovej stránke 
a vyhlásením v obecnom rozhlase. 
 

§ 3  

Náhradné zásobovanie 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 kanalizáciách1. 
 

 
1 § 32 ods. 1 písm. b) až e) a o) zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách. 
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(2) Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva na miestach distribúcie pitnej vody, a to 
cisternami, inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody alebo dodávkami balenej pitnej 
vody. Náhradné zásobovanie pitnou vodou vykonáva prevádzkovateľ vodovodu. 
 
(3) Miestom distribúcie pitnej vody na účely náhradného zásobovania pitnou vodou na území obce 
Malý Lipník je priestor pred obecným úradom, Malý Lipník 64. 
 
(4) Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané spravidla denne, a to v čase a spôsobom 
podľa oznámenia, ktoré zverejní obec. Oznámenie sa vykoná prostredníctvom úradnej tabule, 
internetovej stránky obce a obecného rozhlasu, resp. iným vhodným spôsobom. 
 
(5) Prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou 
vodou nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na kvalitu pitnej vody. 
 

§ 4  

Náhradné odvádzanie odpadových vôd 
 
(1) V prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie 
podľa § 32 zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách prevádzkovateľ verejnej kanalizácie 
zabezpečí pravidelné náhradné odvádzanie odpadových vôd, a to spôsobom dohodnutým s vlastníkom 
verejnej kanalizácie v medziach technických možností a miestnych podmienok alebo spôsobom 
uvedeným v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie. 
 
(2) Zneškodnenie odpadových vôd zabezpečí prevádzkovateľ ich vývozom do čistiarne odpadových 
vôd. 
 
(3) O spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd, ktoré zabezpečí prevádzkovateľ, bude 
obec informovať verejnosť prostredníctvom úradnej tabule, internetovej stránky obce a obecného 
rozhlasu, resp. iným vhodným spôsobom. 
 

§ 5  

Zneškodňovanie obsahu žúmp 
 
(1) Vlastník 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. 
 
(2) Vlastník žumpy zodpovedá za pravidelný odvoz a zneškodňovanie obsahu žumpy na vlastné 
náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, 
v súlade s platnými predpismi a v intervale primeranom kapacite žumpy. 
 
(3) Vlastník žumpy je povinný uchovávať originály dokladov o bezpečnom zneškodnení obsahu 
žumpy po dobu dvoch rokov odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy a na požiadanie ho predložiť 
kontrolným orgánom štátnej správy a povereným zamestnancom obce Malý Lipník. 
 
(4) Zakazuje sa vypúšťanie obsahu žúmp do verejnej kanalizácie, do povrchových a podzemných 
vôd, do záhrad, priekop, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky, a to aj keby tieto boli 
vo vlastníctve majiteľa, resp. užívateľa žumpy. 
 

§ 6  

Záverečné ustanovenia 
 
(1) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Malom Lipníku dňa ............. 
uznesením č. ................. 
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(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce. 
 
 
 
 
 
 
 

........................................... 
Ing. Jozef Šesták 

starosta 
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