MESTO

ŽIAR NAD HRONOM
Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie
č. /2014

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom v súlade s § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 36 ods. 7 písm. c) zákona NR SR 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
(ďalej len nariadenie):
§1
Úvodné ustanovenia
Toto nariadenie upravuje podmienky:
a) náhradného zásobovania vodou,
b) náhradného odvádzania odpadových vôd,
c) zneškodňovania obsahu žúmp.
§2
Náhradné zásobovanie vodou
1. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je zabezpečenie dodávky pitnej vody v prípade prerušenia, alebo
obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu.
2. Prevádzkovateľom verejného vodovodu v meste Žiar nad Hronom (ďalej ako „mesto“) je
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., IČO: 36 644 030, so sídlom Partizánska cesta
5, 974 01 Banská Bystrica.
3. Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude vykonávané prevádzkovateľom verejného vodovodu
cisternami, dodávkami balenej pitnej vody, alebo inými prostriedkami na prepravu pitnej vody.
4. Mesto určí čas a presné rozmiestnenie stanovíšť dodávky pitnej vody pre obyvateľov v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, v katastrálnom území Šašovské Podhradie - časť Kutinky a časť Šášov Píla
mestským rozhlasom, na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta.
§3
Náhradné odvádzanie odpadových vôd
1. Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie v meste je Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
a.s., IČO: 36 644 030, so sídlom Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica.
2. Náhradné odvádzanie odpadových vôd bude vykonávané prevádzkovateľom v medziach jeho
technických možností a miestnych podmienok.
3. V katastrálnom území Šašovské Podhradie – časť Šášov Píla nie je vybudovaná verejná kanalizácia,
odvádzanie odpadových vôd je riešené individuálne pre jednotlivé rodinné domy prostredníctvom
septikov a žúmp v súlade s platnou právnou legislatívou.
§4
Zneškodňovania obsahu žúmp
1. Žumpa je zariadenie, na zachytávanie odpadových vôd a osobitných vôd bez ich ďalšieho vypúšťania do
povrchových alebo podzemných vôd. Žumpa musí byť nepriepustná.
2. Užívateľ žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom
odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo
životného prostredia.
3. Užívateľ žumpy je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy v
intervaloch zodpovedajúcich kapacite žumpy v čistiarni odpadových vôd prostredníctvom oprávnenej
právnickej a fyzickej osoby a to v súlade s platnými právnymi predpismi.

4. Užívateľ žumpy preukazuje splnenie povinnosti podľa odseku 3. originálom dokladu o zneškodňovaní
obsahu žumpy na vyžiadanie orgánu štátnej vodnej správy.

§5
Záverečné ustanovenia
1. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. ......./2014
zo dňa 20.02.2014 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Žiar nad
Hronom.

Mgr. Peter Antal
primátor

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli Mestského úradu v Žiari nad Hronom
od: 03.02.2014
do: 18.02.2014

