VZN č. 1/2018

o

spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou.

Obec Mikušovce na základe & 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
V znení neskorších právnych predpisov a ustanovení & 36,0ds.7 písm.____c) zákona NR SR 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
vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁ VÁZNÉ NARIADENIE OBCE č. 1/2018
o spôsobe náhradného zásobovania vodou.
&
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Predmet úpravy
Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje spôsob náhradného

zásobovania pitnou vodou V obci V čase jej nedostatku,

gz

Náhradné zásobovanie a spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
]) Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva V prípade prerušenia, alebo obmedzenia
dodávky vody z verejného vodovodu najmä z dôvodov:
a) mimoriadnej udalosti, mimoriadnych klimatických podmienkach,
b) pri poruche na verejnom vodovode,
0) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
d) pri obmedzení zásobovania vodou.
2) Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť mestu a príslušným orgánom a
organizáciám prerušenie alebo obmedzenie V dodávke pitnej vody V lehotách V zmysle 5 32
zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.
3) Podľa rozsahu vyradenia verejného vodovodu je znemožnený odber pitnej vody u
obyvateľov mesta napojených na verejný vodovod a je potrebné vykonať núdzové
zásobovanie.
4) Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, prevádzkovateľ
verejného vodovodu V spolupráci s obcou zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným
zásobovaním na miestach distribúcie pitnej vody určené obcou Mikušovce. Dodávka pitnej
vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom cisternami/ rozvozom balenej pitnej
vody pre obyvateľov podľa výdajní/ alebo inými prepravnými prostriedkami. V období
núdzového zásobovania pitnou vodou sa prísne zakazuje používanie pitnej vody na iné účely.
5) Odbemé miesta, Výdajné miesta a čas pristavenia cisterny s pitnou vodou /a výdaj balenej
vody/ oznámi obec v mieste obvyklým spôsobom.
6) Obec určí dostatočný počet odberných miest pre náhradné a núdzové zásobovanie pitnou
vodou obyvateľstva na území obce. Odbemé miesta sú V Prílohe č.1 tohto VZN.
7) Náhradné a núdzové zásobovanie pitnou vodou je vykonávané denne V čase od 7:30 hodín
do 20:00 hodín.
8) Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody v
zníženom množstve. Ak nemožno V dôsledku mimoriadne sťažených podmienok na prežitie
zabezpečiť dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou, prejde obec na

núdzové zásobovanie pitnou vodou. Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie
pitnou vodou je 10 litrov na osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov
na osobu denne, najviac na tri po sebe nasledujúce dni.
9) Zásobovateľ zodpovedá za to, že pri náhradnom a núdzovom zásobovaní pitnou vodou —
cisternou, nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na
kvalitu pitnej vody.
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Práva a povinnosti odberateľov pitnej vody
Odberateľ pitnej vody fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ
a) pri náhradnom a núdzovom zásobovaní pitnou vodou má právo na odber pitnej vody v
stanovenom množstve (v zmysle (5 2, ods. 6),
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) je povinný dodržiavať pokyny starostu obce pri odoberaní pitnej vody na odbernom mieste,
d) zodpovedá za kvalitu už odobratého množstva pitnej vody.
1)

—
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Sankcie
1) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie v zmysle 513 ods.9 písm.
a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môže obec za
porušenie ustanovení tohto VZN uložiť pokutu až do výšky 6 638 €.
2) F yzickej osobe v zmysle 5 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov môže byť za porušenie tohto VZN obcou uložená pokuta do výšky 33,00 €.
3) Výnosy z pokút uložených obcou sú príjmom rozpočtu obce.
4) Kontrolu dodržiavania VZN je oprávnený vykonávať hlavný kontrolór obce, poverení
zamestnanci Obecného úradu v Mikušovciach a poverení poslanci OZ.
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Záverečné ustanovenia
1) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Mikušovce číslo 1/2018 o spôsobe náhradného
zásobovania pitnou vodou obce Mikušovce schválilo Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach,
dňa 17.05.2018, uznesením číslo 7/2018 v bode 2.)
2) Návrh tohto VZN bol podľa 5 6, ods. 3, zákona č. 369/ 1990 Z.z. zverejnený na úradnej
tabuli obce a na internetovej stránke obce od 03.05.2018.
3) Toto VZN bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa 03.05.2018 a účinnosť
nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, t.j. 18.05.2018.
4) Toto VZN je dostupné k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Mikušovciach alebo na
internetovej stránke obce na adrese: www.mikusovce.sk.

V Mikušovciach, dňa 18.05.2018
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Príloha č.1
Odberné miesta pre náhradné a núdzové zásobovanie pitnou vodou na území obce Mikušovce
Na zabezpečenie náhradného a núdzového zásobovania pitnou vodou z hľadiska hustoty
obyvateľov obce sa určujú nasledovné odberné miesta pitnej vody:
Odberné miesto č. 1: „Obecný úrad“, Mikušovce - obyvatelia od č.d.l — 30 a 240 - 350,
kapacita 45.0 obyvateľov, forma výdaja pri rozvoze v cistemách do prinesených nádob 10
l/obyvateľ resp. pri rozvoze balenej pitnej vody (5x 2 1) v množstve 10 l/obyvateľ, výdaj
denne od 7:30 hod do 20:00 hod,
Odberné miesto č. 2: Pri „ hornom obchode“, - obyvatelia od č.d. 31 - 239, kapacita 450
obyvateľov, forma výdaja pri rozvoze v cistemách do prinesených nádob 10 l/obyvateľ resp.
pri rozvoze balenej pitnej vody (5 x2 1) v množstve 10 l/obyvateľ, výdaj denne od 7:30 hod do
20:00 hod,
Odberné miesto č. 3: „ na parkovisku za školou“, obyvatelia obecných bytoviek č. 170 a 171
a súkromnej 6 b.j., kapacita120 obyvateľov, forma výdaja pri rozvoze v cisternách do
prinesených nádob 10 l/obyvateľ resp. pri rozvoze balenej pitnej vody (5 x2 ]) v množstve 10
l/obyvateľ, výdaj denne od 7:30 hod do 20:00 hod,

