
 
Obec Bystrička  na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 

 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 
 podľa § 36 ods.7 písm.b) a c) Zákona .č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách v znení neskorších predpisov a doplnení Zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii 

 v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov pre územie obce Bystrička  

 
 
 
 
 
 

vydáva  
 
 
 
 
 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2015 
 

o spôsobe náhradného zásobovania vodou,  odvádzania odpadových vôd 
a o zneškodnení obsahu žúmp na území obce Bystrička 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh  VZN      -    Zverejnené dňa : 18.2.2015    Zvesené dňa :  04.03.2015  
                                    
Pripomienkovanie k návrhu : do 04.03.2015 
 
Schválené  VZN  - 05.03.2015 
 
Zverejnené dňa :  06.03.2015 
 
VZN nadobúda účinnosť  dňa:  20.03.2015 
 
 



 
 
 
 

§1 
Úvodné ustanovenia 

 
   1.1   Toto všeobecne záväzné nariadenie sa dotýka všetkých občanov, ktorí žijú alebo vlastnia  
nehnuteľnosť na bývanie na území obce Bystrička, fyzických a právnických osôb, ktoré  
prevádzkujú svoju činnosť na území obce Bystrička, sú napojení na verejný vodovod  
 alebo majú vlastnú studňu, z čoho vyplýva, že produkujú odpadové vody, ktoré vypúšťajú  
 do žumpy.  
 
 1.2.  Toto všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len „VZN“) upravuje na území obce 
Bystrička: 

a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné 
účely v čase jej nedostatku 

b) spôsob náhradného zásobovania vodou  
c)  spôsob náhradného zneškodňovania  obsahu žúmp podľa miestnych podmienok. 

 
 

 
§ 2 

Dočasné obmedzenie alebo zákaz používania  pitnej vody 

2.1  Dočasne obmedziť, alebo zakázať používanie pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako 
je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou vyhlasuje starosta obce miestnym rozhlasom. Po vyhlásení sa 
oznam zverejní na úradnej tabuli a na webovej stránke obce www.bystricka.sk . Vo vyhlásení sa uvedie 
čas, od kedy platí obmedzenie alebo zákaz.  
 
2.2  V čase obmedzenia je zakázané polievanie záhrad ihrísk, verejných priestranstiev, umývanie 
áut...., teda všetky činnosti okrem používania pitnej vody na účely stravovania. 
 
2.3  Skončenie obmedzenia alebo zákazu používania pitnej vody z verejného vodovodu – postupuje 
sa podľa odseku 2.1 
 

 
§ 3 

Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou 

 

 
3.1   Obec Bystrička v súčinnosti s   Turčianskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., ako 
prevádzkovateľom verejného vodovodu môže dočasne obmedziť alebo prerušiť dodávku pitnej 
vody z verejného vodovodu z dôvodov uvedených v zákone č. 442/2002 Z. z.  
 
3.2   Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom a 
organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v termíne stanovenom § 32 
zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, vrátane obnovenia dodávky 
vody v normálnom režime z verejného vodovodu. 
 
3.3  Obmedzenie, prerušenie dodávky, zákaz užívania pitnej vody, ako aj ich ukončenie sa 
vyhlási obecným rozhlasom, oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. 
 



3.4  V čase obmedzenia užívania pitnej vody je zakázané  používanie pitnej vody z verejného 
vodovodu na polievanie záhrad, ihriska, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na 
cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, polievanie klziska, stavebné 
účely a upratovanie. 
 
3.5  Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovená bez meškania po odstránení 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. 
 
 

§ 4 
Povinnosti užívateľa žumpy pri zneškodňovaní obsahu žumpy 

 
4.1.    Užívateľ žumpy nesmie zneškodniť obsah žumpy: 
a)     prečerpaním alebo vývozom obsahu žumpy do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, 
b)     prečerpaním alebo vývozom obsahu žumpy do stokovej siete verejnej kanalizácie, 
c)   prečerpaním alebo vývozom obsahu žumpy do dažďovej kanalizácie, krytých rigolov, krytých profilov 
vodných tokov, 
d)  prečerpaním alebo vývozom obsahu žumpy do záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, na 
poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy. 
 
4.2.    Obsah žumpy je dovolené zneškodňovať  (t.j. vyčerpať a vyviezť) len na mieste na to určenom. 
Miestom na to určeným je podľa platnej legislatívy zariadenie – čistiareň odpadových vôd, ktorá má 
príslušným orgánom štátnej vodnej správy k tomu vydané kolaudačné rozhodnutie a zároveň 
prevádzkový poriadok a kapacitné možnosti  ČOV umožňujú prevziať a prečistiť aj splaškové odpadové 
vody zo žúmp privezené fekálnym vozidlom. 
 
4.3.    Užívateľ žumpy je povinný zneškodniť obsah žumpy na vlastné náklady a to vývozom do zariadenia 
na to určeného (ČOV) prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, 
ktorá má oprávnenie a prostriedky na prepravu takéhoto druhu odpadu (ďalej len „prepravca“).  
 
4.4 Obec Bystrička  dáva na vedomie, že najbližšou firmou. Ktorá sa zaoberá zneškodňovaním obsahu 
žúmp je spoločnosť  Turvod a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin. Tým nie sú dotknuté práva užívateľov 
objednať si zneškodnenia obsahu žúmp inými právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré majú 
oprávnenie na nakladanie s obsahom žúmp. 
 
4.5.    Užívateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu obce Bystrička doklad 
o spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy. 
 
4.6. Užívateľ žumpy si objedná jej vývoz priamo u zneškodňovateľa podľa §4 ods. 4.4 
 
4.7 Platba za vývoz je na dohode zúčastnených strán (hotovosť, prevodom). 
 

§5 
Sankcie a priestupky 

 
5.1  Obec uloží za správny delikt sankciu od 99€ do 3319€ právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej 
na podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie podľa §2 a §3. 
 
5.2  Priestupky podľa tohto nariadenia prejednáva okresný úrad. 

 
 



 
 

§ 6 
Záverečné ustanovenie 

 
9.1  Toto VZN bolo schválené UZNESENÍM č.  36/2015  Obecným zastupiteľstvom v obci 
Bystrička na svojom zasadnutí  dňa 05..03.2015. 
 
9.2  Účinnosť nadobúda 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce t.j.  20.03.2015. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         ........................................................ 
                                                                             Zdenka  Maršalová starostka obce  Bystrička 
 


