Obecné zastupiteľstvo obce Lazisku vo veciach územnej samosprávy v zmysle
ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a ustanovení § 36 ods. 7 písm b) a 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 územie obce Lazisko

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
1 / 2015
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa
miestnych podmienok na území obce Lazisko
Čl. 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenia“) upravuje:
a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to
nevyhnutné na zabezpečovanie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej
nedostatku
b) spôsob náhradného zásobovania vodou
c) náhradného odvádzania odpadových vôd o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa
miestnych podmienok.
Čl. 2
Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody
1.Obec Lazisko je prevádzkovateľom verejného vodovodu môže dočasne obmedziť alebo
prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodov uvedených v zákone č.
442/2002 Z.z o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení
2. Prevádzkovateľ verejného vodovodu t.j. Obec Lazisko je povinná oznámiť príslušným
orgánom a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v termíne
stanovenom v zmysle zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom
znení č. 442/2002 Z.z. , vrátane obnovenia dodávky v normálnom režime z verejného
vodovodu
3. Obmedzenie, prerušenie dodávky, zákaz užívania pitnej vody ako aj ich ukončenie vyhlási
Obec Lazisko verejným rozhlasom, zverejnením na web-stránke obce a oznámením na
úradnej tabuli obce.

4. V čase obmedzenia užívania pitnej vody je zakázané používanie pitnej vody na polievanie
záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev, na stavebné účely a upratovanie, napúšťanie bazénov
a to od vyhlásenia obmedzenia až do jeho zrušenia .
Čl.3
Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
1. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, starosta obce
zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou. Dodávka pitnej vody
náhradným zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom pitnej vody v cisternách do odberného
miesta prostredníctvom Liptovskej vodárenskej spoločnosti a.s., Liptovský Mikuláš. Obec
Lazisko nedisponuje vlastnou cisternou.
2. Odberné miesto a miesto pristavenia cisterny s pitnou vodou:
- priestor pred obecným úradom.
3. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na mieste uvedenom v ods. 2 oznámi obec a to
miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke
obce.
4. Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody
v zníženom množstve.
Čl. 4
Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp /septikov/
1. Nakoľko obec Lazisko v súčasnosti nemá vybudovanú kanalizáciu, obyvatelia obce
používajú na odvádzanie odpadových vôd žumpy. Vlastník 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 žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných
kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických alebo
fyzických osôb.
3. Obec Lazisko v súlade s právnymi normami dáva na vedomie, že najbližšou firmou, ktorá
sa zaoberá zneškodňovaním obsahu žúmp a septikov je:
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. , Liptovský Mikuláš
4. Tým nie je dotknuté právo prevádzkovateľa objednať si zneškodnenie obsahu žumpy a
septika inými právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré majú na to oprávnenie.
5. Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu obce
Lazisko doklad o spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy.

Čl. 5
Spoločné ustanovenia
1. Na území obce vyhlasuje, organizuje a riadi úlohy spojené s krízovou situáciou predseda
krízového štábu ktorým je starosta obce.
2. Informácie pre obyvateľov sa vykonávajú prostredníctvom obecného rozhlasu, úradnej
tabule a internetovej stránke obce
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1. Návrh VZN obce bol zverejnený dňa 23.01.2015
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Lazisku dňa 10.02.2015
3. Toto VZN bolo zverejnené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa 11.02.2015
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho
zverejnenia na úradnej tabuli obce

V Lazisku dňa 10.02.2015

Bc. František Púčik
starosta obce

