Všeobecne záväzné nariadenie
obce Hronec
č. 4/2013

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
na území obce Hronec
Obec Hronec v súlade s § 6 ods.1 a 2 a podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 18 ods. 3 písm. d zákona č. 179/2011
Z. z. o hospodárskej mobilizácii, § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách, zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
v znení neskorších predpisov a v znení Vyhlášky MŽP SR č. 220/2012 Z. z. , ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie vydáva to Všeobecne záväzné
nariadenie
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

21.11.2013

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa :

21.11.2013

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

22.11.2013

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

2.12.2013

Pripomienky zasielať

3.12.2013

- písomne na adresu:

Obec Hronec, Zlievárenská 516, 976 45 Hronec

- elektronicky na adresu:

sekretariat@obechronec.sk

- faxom na číslo: 0486710412

0486710412

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN
uskutočnené dňa:
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva dňa,
uznesením č. :

10.12.2013
37/2013

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

11.12.2013

VZN nadobúda účinnosť dňom:

27.12.2013
Bohuslav Nemky
starosta obce

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Hronec
č. 4/2013

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
na území obce Hronec
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ ustanovuje postup a činnosť Obce Hronec

pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie na úseku
núdzového zásobovania pitnou vodou a upravuje formu a obsah požiadavky obce pri
zabezpečovaní dodávky pitnej vody a úžitkovej vody pre obyvateľstvo, FO a PO na území obce.
2. Účelom tohto nariadenia je v mierovej dobe prijímať na úrovni obce opatrenia, riadiť

a koordinovať činnosť v plnení úloh pri núdzovom zásobovaní obyvateľov pitnou vodou na
úrovni minimálnej potreby pitnej vody, na zabezpečenie dodávky pitnej vody pre subjekty
hospodárskej mobilizácie, právnické a fyzické osoby, ozbrojené sily, ozbrojené bezpečnostné
zložky a ostatné zložky na obdobie krízovej situácie a organizáciu zabezpečenia obyvateľstva
úžitkovou vodou.
Čl. 2
Obmedzenie alebo prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu
Obyvateľstvo Obce Hronec je zásobované pitnou vodou verejným vodovodom, ktorého
prevádzkovateľom je Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica
1. Prevádzkovateľ môže obmedziť alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu
z dôvodov uvedených § 32 ods.1 písm. a) až f) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a kanalizáciách. V súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 220/2012 Z.z. môžu byť pri obmedzovaní
zásobovania v závislosti na jeho rozsahu vyhlásené regulačné stupne odberu vody.
2. Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom
a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v termíne v zmysle § 32
zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách vrátane obnovenia dodávky
vody v normálnom režime z verejného vodovodu.
Čl. 3
Náhradné zásobovanie pitnou vodou
1. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, prevádzkovateľ je povinný
zabezpečiť náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou na miesta určené obcou
nasledovne:
• Rozvozom pitnej vody v cisternách do určeného miesta distribúcie
• Po zabezpečení vyšetrenia súkromných studní sa dodávka pitnej vody bude
realizovať podľa stanoveného rozpisu

2. Obec Hronec nedisponuje žiadnou cisternovou súpravou na pitnú vodu. Na základe
spracovaného harmonogramu výdaja je možné v priebehu dňa zabezpečiť výdaj pitnej vody
cisternou prevádzkovateľa alebo iných subjektov všetkým obyvateľom na celom území obce.
§3
Zákaz používania pitnej vody na iné účely
1. V čase náhradného zásobovania vodou je zakázané používať pitnú vodu na iné účely, ako napr.

na polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne,
umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, stavebné účely a upratovanie.
2. Obec o zákaze informuje obyvateľov obce miestnym rozhlasom, písomným oznámením na
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce zároveň s informáciou o náhradnom
zásobovaní vodou. Vo vyhlásení sa uvedie čas, od kedy platí zákaz užívania pitnej vody z
verejného vodovodu na iné účely.
§4
Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp
1. Nakoľko obec Hronec v súčasnosti nemá vybudovanú kanalizáciu , obyvatelia obce používajú
na odvádzanie odpadových vôd žumpy. Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať 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. Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných
kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických alebo fyzických
osôb.
3. Prevádzkovateľ si objedná zneškodnenie obsahu žumpy a septika právnickými alebo fyzickými
osobami, ktoré majú na to oprávnenie
4. Vlastník žumpy alebo septika je povinný predložiť na požiadanie obci doklad o spôsobe
zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy.
5. V prípade havárie na stokovej sieti (porušenie celistvosti, prietočnosti potrubia), ktorá znemožní
odvádzanie odpadových vôd od ich producentov, obec o tom bezodkladne informuje obyvateľov
nehnuteľností napojených na verejnú kanalizáciu. V tomto čase je zakázané vypúšťať odpadové
vody až do vykonania opatrení na zabezpečenie funkčnosti a verejnej kanalizácie.

Čl. 5
Núdzové zásobovanie pitnou vodou počas krízovej situácie
1. Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok na prežitie zabezpečiť dodávku
pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou, prejde sa na núdzové zásobovanie pitnou
vodou, akým sa zabezpečuje dodávka pitnej vody len na úrovni minimálnej potreby pitnej vody.
2. Núdzové zásobovanie pitnou vodou v obci a výdaj pitnej vody obyvateľstvu organizuje
a zabezpečuje obec. Obec zabezpečí zásobovaním pitnou vodou aj právnické a fyzické osoby,
ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na úseku výroby a predaja potravinárskych výrobkov,
verejného stravovania, školskej jedálne na území obce v prospech obyvateľstva.

Čl. 6
Varianty núdzového zásobovania pitnou vodou
1. Súhrnné denné množstvo požadovanej pitnej vody Obec Hronec zabezpečuje cestou Okresného
úradu v Brezne:
a) u spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica
nasledovne :
• Rozvozom pitnej vody do miesta distribúcie pitnej vody zriadené obcou
• Stravovacie zariadenia si odber pitnej vody zabezpečia vlastnými prostriedkami
priamo u dodávateľa.
b) Rozvozom balenej pitnej vody pre 1160 obyvateľov podľa výdajní.Pitnú vodu na základe zmluvy
dodá COOP Jednota , spotrebné družstvo, Brezno priamo výdajni pitnej vody.
c) Použitím súkromných studní po vykonaní hygienickej a zdravotnej kontroly.
Čl. 7
Potreby pitnej vody pre núdzové zásobovanie obyvateľov
1. Podľa § 4 ods. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 220/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o zásobovaní vodou v období krízovej situácie je minimálna potreba pitnej vody pri
núdzovom zásobovaní 10 litrov na osobu denne. Minimálna potreba pitnej vody v
mimoriadne nepriaznivých podmienkach je 5 litrov na osobu denne, najviac počas troch po
sebe nasledujúcich dňoch.
2. Celková núdzová potreba pitnej vody je súčtom núdzovej potreby vody pre obyvateľstvo
a núdzovej potreby vody pre všetky subjekty vrátane subjektov hospodárskej mobilizácie.
3. Obec určí dostatočný počet výdajní pitnej vody, vymedzí ich presné miesto dislokácie.
4. Obec určí do výdajní pitnej vody osoby, ktoré budú zodpovedné za prevzatie pitnej vody od
dodávateľa a zabezpečia jej nerušený a pokojný výdaj.
5. Obec taktiež určí osobu, ktorá bude zodpovedná za koordináciu s Okresným úradom pre
zabezpečenie požiadavky pitnej vody a za koordináciu dodávok vody na území obce
s dodávateľom pitnej vody.
Čl. 8
Organizácia núdzového zásobovania
1. Na zabezpečenie núdzového zásobovania pre prvé tri dni /denne v čase od 7,00 hod do 21,00
hod/ z hľadiska členenia obce sa na základe vyhodnotenia situácie určujú nasledovné
distribučné miesta pitnej vody:
• Výdajňa č. 1 : Námestie 6.marca – obyvatelia ulíc- Hronská ulica – súp.č. 112147, Nálepkova ulica, Stredná ulica, Námestie 6.marca, Mlynská ulica,
Jilemnického ulica, Zlievárenská ulica, Hrončok
•

Výdajňa č. 2: Švermova ulica, ulica 29.augusta, Hronská ulica – súp.č. 104-111

2. Forma a kapacita výdaja pri vyhlásení krízového stavu bude spresnená operatívne krízovým
štábom mesta podľa potreby. Odber pitnej vody si reštaurácie zabezpečia vlastnými silami

u dodávateľa, pitnú vodu do materskej škôlky zabezpečí obec.
3. Osoba zodpovedná za výdaj pitnej vody v mieste distribúcie bude určená menovacím
dekrétom starostu obce
Čl. 9
Organizácia zásobovania obyvateľstva úžitkovou vodou
Obyvatelia Obce Hronec, ktorí vlastnia studňu si budú úžitkovú vodu zabezpečovať
z vlastných zdrojov, ktoré sa nachádzajú pri rodinných domoch. Obyvateľstvu, ktoré nedisponuje
uvedenou možnosťou bude distribúciu úžitkovej vody zabezpečovať Obecný hasičský zbor
Hronec.
Čl. 10
Dokumentácia obce na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou
1. Obec na základe analýzy a vyhodnotenia bezpečnostných rizík dodávky pitnej vody pre
obyvateľov verejným vodovodom vypracuje vlastnú dokumentáciu na úseku núdzového
zásobovania v tomto rozsahu :
a) „Plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie v obci“
Tento dokument obsahuje :
• prehľad potreby pitnej vody na prvé tri dni krízovej situácie,
• evidenciu miesta distribúcie pitnej vody a prehľad o zodpovedných osobách určených
na výdaj vody pre obyvateľov,
• evidenciu o vydanej pitnej vode,
• dokumentáciu výdajne pitnej vody,
• zoznam obyvateľov, ktorým bola vydaná pitná voda v mieste distribúcie.
2. Dokumentácia pre núdzové zásobovanie pitnou vodou a zabezpečenie úžitkovou vodou je
súčasťou dokumentácie Hospodárskej mobilizácie obce Hronec.
Čl. 11
Záverečné ustanovenia
1. Na území obce Hronec vyhlasuje, odvoláva, organizuje a riadi úlohy spojené s krízovou
situáciou predseda krízového štábu obce Hronec (starosta obce).
2.Varovanie obyvateľstva sa v obci vykonáva prostredníctvom informačného systému
civilnej ochrany, a to varovnými signálmi – sirénou. Informovanie obyvateľstva sa
vykonáva prostredníctvom miestneho rozhlasu a internetovej stránky www.hronecobec.sk .
3. Po nadobudnutí účinnosti VZN starosta obce do 30 dní vymenuje zodpovedné osoby za
výdaj pitnej vody zo zamestnancov obce. V prípade ukončenia pracovného pomeru bude
príslušná zodpovedná osoba nahradená inou osobou, ktorú vymenuje starosta obce.
4. VZN č. 4/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou na území obce Hronec bolo schválené na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva konanom dňa 10.12.2013 Uznesením č. 37/2013 a nadobúda
účinnosť 27.12.2013

Bohuslav Nemky
starosta obce

