Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov na základe ustanovenia § 36 ods. 7 písm. c)
zákona č. 442/2002 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 právnych
predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 4 ods.3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2018
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenie
§1
Účelom tohto nariadenia je upraviť spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou a
náhradného odvádzania odpadových vôd v prípade, ak nie je možné ich odvádzať verejnou
kanalizáciou.

DRUHÁ ČASŤ
Náhradné zásobovanie pitnou vodou
§2
1) V prípade prerušenia dodávky pitnej vody do domácností z dôvodu poruchy na verejnom
vodovode, ohrozenia života a zdravia ľudí alebo majetku, vykonávania plánovaných opráv,
údržbárskych a revíznych prác, obmedzeného zásobovania vodou, alebo poruchy na
vodovodnej prípojke ak je vodovodná prípojka majetkom vlastníka verejného vodovodu
zabezpečí prevádzkovateľ verejného vodovodu náhradnú dodávku pitnej vody
prostredníctvom jej dovozu cisternami v rozsahu núdzového zásobovania pitnou vodou na
určené odberné miesta.
2) V obci Soblahov sa stanovujú tieto odberné miesta pre náhradné zásobovanie pitnou
vodou:
a) na dolnom konci obce Železničná ulica
b) pri základnej škole v obci
c) v strede obce pri Obecnom dome
d) na hornom konci obce na stanovišti autobusov.
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TRETIA ČASŤ
Náhradné odvádzanie odpadových vôd
§3
Nakoľko obec Soblahov má v súčasnosti vybudovanú verejnú kanalizáciu iba v dolnej časti
obce, obyvatelia obce používajú na odvádzanie odpadových vôd žumpy. Spôsob
zneškodňovania žúmp rieši samostatné VZN obce Soblahov.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§4
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov dňa:
12.9.2018, uznesením č. 42/4-2018.
2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Soblahov.
3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie obce Soblahov č. 1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na
území obce Soblahov.
4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 28.9.2018
V Soblahove dňa: 7.8.2018

Marian Hudec v.r.
starosta obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Soblahov dňa 10.8.2018 a zverejnený na
www.soblahov.sk.
Počet pripomienok uplatnených k návrhu nariadenia: 0
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 13.8.2018
VZN zvesené z úradnej tabule:

28.9.2018

VZN nadobúda účinnosť: 28.9.2018
Potvrdené:

28.9.2018
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