
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 3/2017,  

 
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových 

vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok 

 

 
Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 

v Letanovciach dňa 31.8.2017, a to uznesením č. 57/08/2017 ako 

 

VZN č. 3/2017 

 

Návrh VZN č. 3/2017 bol podľa §6, ods. 3., Zák. č. 369/1990 Z. z. zverejnený na 

úradnej tabuli v obci od 12.7.2017 do 27.7.2017. 

 

Toto VZN č.3/2017 bolo podľa § 6, ods.3., Zák.č.369/90 Zb. vyvesené na 

úradnej tabuli v obci dňa 11.9.2017 a zvesené dňa 26.9.2017. 

 

 

 

Účinnosť nadobúda dňa 26.9.2017 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Obecné zastupiteľstvo v Letanovciach  podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, § 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 vydáva pre katastrálne 

územie obce Letanovce: 

 
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 3/2017 

 

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových 

vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje: 

1) spôsob náhradného zásobovania vodou 

2) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd 

3) spôsob zneškodňovania obsahu žúmp podľa miestnych podmienok 

 

Čl. 2 

Prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody z verejného vodovodu 

 

1. V obci Letanovce je zásobovanie obyvateľov vodou zabezpečené skupinovým verejným 

vodovodom, ktorého vlastníkom a prevádzkovateľom je Obec Letanovce, Slovenského raja 

55, 053 13 Letanovce. 

2. V prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu náhradné 

zásobovanie a jeho spôsob vyhlási obec: 

- miestnym rozhlasom, 

- písomným oznámením na úradnej tabuli obce, 

- na internetovej stránke obce. 

3. Dodávka vody z verejného vodovodu bude v plnom rozsahu obnovená bez meškania po 

odstránení dôvodu jej prerušenia alebo obmedzenia. O obnovení dodávky vody verejným 

vodovodom budú obyvatelia obce informovaní miestnym rozhlasom, písomným oznámením 

na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. 

 

Čl. 3 

Spôsob náhradného zásobovania vodou 

 

1. Ak nemožno zabezpečiť dodávku vody verejným vodovodom, obec zabezpečí dodávku 

vody náhradným zásobovaním. Dodávka vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje 

rozvozom v cisternách alebo inými prepravnými prostriedkami v množstve podľa potreby 

alebo v rámci technických možností do odberného miesta, prostredníctvom Podtatranskej 

vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad. 

 

2. Odberné miesta pre dodávku vody sú:  

 

a) obecný úrad, 

b.) budova slovenskej pošty, 

c.) pred kanceláriou bytového referenta - Okružná 93, Letanovce Strelník 



 

3. Čas pristavenia cisterny s vodou na mieste uvedenom v ods. 2, oznámi obec miestnym 

rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. 

 

Čl. 4 

Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd 

 

1. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, ktorým je obec Letanovce, je povinný zabezpečiť 

plynulé odvádzanie odpadových vôd od producentov napojených na verejnú kanalizáciu v 

zmysle uzatvorených zmlúv a prijatých rozhodnutí. 

2. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zabezpečuje prevádzkovanie verejnej kanalizácie a 

čističky odpadových vôd, v zmysle rozhodnutia vodohospodárskeho orgánu, schváleného 

prevádzkového poriadku a platných právnych predpisov a noriem. 

3. V prípade prerušenia, alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd z verejnej kanalizácie 

z dôvodu mimoriadnej udalosti obec zabezpečí ich zneškodňovanie do čistiarne odpadových 

vôd. Náhradné odvádzanie odpadových vôd sa zabezpečuje vývozom cisternami alebo inými 

prepravnými prostriedkami na to určenými. 

4. O prerušení alebo obmedzení odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou z 

dôvodov konkretizovaných znením § 32 ods. 1 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 a o spôsobe náhradného 

odvádzania odpadových vôd obec informuje obyvateľov: 

- miestnym rozhlasom, 

- písomným oznámením na úradnej tabuli obce, 

- na internetovej stránke obce. 

5. O obnovení odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou obec informuje obyvateľov 

miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke 

obce. 

 

Čl. 5 

Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp 

 

1. Vlastník resp. 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. Vlastník resp. prevádzkovateľ žumpy je povinný zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v 

intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených 

právnických alebo fyzických osôb. 

3. Týmto nie je dotknuté právo vlastníka resp. prevádzkovateľa žumpy zabezpečiť si 

zneškodnenie obsahu žumpy aj inými oprávnenými právnickými resp. fyzickými osobami. 

 

Čl. 6 

Práva a povinnosti producentov odpadovej vody 

 

Producent odpadovej vody 

a) má právo v čase náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp 

na náhradné odvádzanie odpadových vôd a ich zneškodňovanie, 

b) je povinný oznámiť obecnému úradu obce potrebu náhradného odvedenia alebo 

zneškodnenia, 



c) je povinný uchovávať originály dokladov o spôsobe zneškodňovania odpadových vôd zo 

žumpy po dobu minimálne troch rokov a na požiadanie ich predložiť kontrolným orgánom 

štátnej správy alebo povereným zamestnancom obce. 

 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto VZN č. 3/2017 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd, a zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych 

podmienok na území obce Letanovce bolo prerokované na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva vo Letanovciach dňa 31.7.2017, uznesením č. 57/08/2017, ktoré sa uznieslo na 

jeho prijatí, pričom bola splnená zákonná podmienka na prijatie VZN minimálne 3/5 väčšina 

prítomných poslancov. 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce. 

 

 

 

 

Slavomír Zahornadský, v. r. 

starosta obce 

 
 


