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Mesto Krompachy, v zmysle § 4 ods. 3 písm. g), § 6 ods. 1 a § 11, ods. 4 písm. g) zákona
SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 36 ods. 9
písm. c) zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014
o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Krompachy.
Čl. I
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje na území mesta
Krompachy (ďalej len „mesto“) spôsob:
a) náhradného zásobovania pitnou vodou,
b) náhradného odvádzania odpadových vôd,
c) zneškodňovanie obsahu žúmp.
Čl. II
Prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu
alebo odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Prevádzkovateľ verejného vodovodu a prevádzkovateľ verejnej kanalizácie (Podtatranská
vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad, ďalej len „prevádzkovateľ“) môže
prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu alebo odvádzanie
odpadových vôd do verejnej kanalizácie z dôvodov vymedzených v § 32 ods.1 zákona
NR SR č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších
predpisov.
2) Prevádzkovateľ je povinný oznámiť prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody
alebo odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou Mestu Krompachy, príslušným
orgánom a organizáciám a dotknutým odberateľom v termínoch podľa § 32 ods. 2 a 7
zákona NR SR č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení
neskorších predpisov.
Čl. III
1)

Náhradné zásobovanie pitnou vodou
1) Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky pitnej vody
z verejného vodovodu stanoviť podmienky tohto prerušenia alebo obmedzenia a je
povinný zabezpečiť náhradné zásobovanie pitnou vodou obyvateľov mesta. Spôsob
zásobovania bude dohodnutý s vlastníkom verejného vodovodu podľa technických
možnosti a miestnych podmienok.
2) Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou, prevádzkovateľom bude verejnosť
informovaná na úradnej tabuli, mestským rozhlasom na webovom sídle mesta, prípadne
iným spôsobom.
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Čl. IV
Náhradné odvádzanie odpadových vôd
1)

Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania
odpadových vôd do verejnej kanalizácie stanoviť podmienky tohto prerušenia alebo
obmedzenia a je povinný zabezpečiť náhradné odvádzanie odpadových vôd. Spôsob
odvádzania odpadových vôd bude dohodnutý s vlastníkom verejnej kanalizácie podľa
technických možnosti a miestnych podmienok.

2) Spôsob náhradného odvádzanie odpadových vôd, prevádzkovateľom bude verejnosť
informovaná na úradnej tabuli, mestským rozhlasom na webovom sídle mesta, prípadne
iným spôsobom.
Čl. V
Zneškodňovanie obsahu žúmp
1) Užívateľ žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo
k úniku odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu
zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.
2) Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Užívateľ žumpy je povinný
zabezpečiť vývoz a zneškodnenie obsahu žumpy prostredníctvom oprávnenej osoby na
miestach na to určených, v intervaloch zodpovedajúcich kapacite žumpy, v súlade
s platnými predpismi.
Čl. VI
Sankcie
V prípade porušenia tohto VZN bude Mesto Krompachy postupovať v súlade
s ustanovením § 13, ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Čl. VII
Záverečné ustanovenia
1) Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení
Mesta Krompachy o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Krompachy uznieslo
dňa 15.12.2014 uznesením č. 2/H.4.
2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli v zmysle § 6 ods. 8 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
V Krompachoch dňa 15.12.2014
Ing. Iveta Rušinová v.r.
primátorka mesta
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