Všeobecné záväzné nariadenie Číslo: VZN - 11/2021

OBEC KECHNEC
v súlade s ustanoveniami čl. 68 a 71 Ústavy SR a s ustanovením § 6, ods.1 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce KECHNEC

č. 11/2021

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd
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Obecné zastupiteľstvo obce Kechnec na základe ustanovení § 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
ustanovenia § 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 v y d á v a t o t o

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 11/2021
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 a inými
prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody, v rozsahu núdzového zásobovania pitnou vodou na
určené odberné miesta.
(2) V obci Kechnec sa stanovujú tieto odberné miesta pre náhradne zásobovanie pitnou vodou:
- pred 40 bytovou jednotkou
- pred Zdravotným strediskom
(3) Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na odberných miestach oznámi obec obecným rozhlasom
a na internetovej stránke obce.

TRETIA ČASŤ
Náhradné odvádzanie odpadových vôd
§3
(1) V prípade prerušenia činnosti verejnej kanalizácie z dôvodu poruchy na stokovej sieti, ohrozenia
života a zdravia ľudí alebo majetku, vykonávania plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prác

na stokovej sieti, alebo poruchy na kanalizačnej prípojke, ak je kanalizačná prípojka majetkom
vlastníka verejnej kanalizácie, prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zabezpečí náhradné odvádzanie
odpadových vôd, v medziach technických možností a miestnych podmienok, zariadeniami
spôsobilými na prepravu odpadovej vody na ČOV.
(2) O spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd prevádzkovateľom bude verejnosť
informovaná prostredníctvom obecného rozhlasu a na internetovej stránke obce.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§4
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Kechnec dňa 3.12.2020
(5) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce
Kechnec .
(6) Toto nariadenie ruší VZN 11/2020 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2021 .

V Kechneci dňa 03.12.2020

JUDr. Ing. Jozef Konkoly
starosta obce

