N Á V R H!
Obec Benice v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a § 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 01/2015
o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenie“) upravuje:
a) dočasné obmedzenie alebo zákaz používania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné
na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci, v čase jej nedostatku
b) spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
c) zneškodňovanie obsahu žúmp
§2
Dočasné obmedzenie alebo zákaz používania pitnej vody
1. Dočasne obmedziť alebo zakázať používanie pitnej vody z verejného vodovodu na iné
účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou vyhlasuje starosta obce miestnym
rozhlasom. Po vyhlásení sa oznam zverejní na úradnej tabuli a na webovej stránke obce
www.benice.sk v sekcii „úradná tabuľa“. Vo vyhlásení sa uvedie čas, od kedy platí
obmedzenie alebo zákaz.
2. V čase obmedzenia je zakázané počas dňa zakázané polievanie záhrad, ihrísk, verejných
priestranstiev, umývanie áut..., teda všetky činnosti okrem používania pitnej vody na účely
stravovania.
3. Skončenie obmedzenia alebo zákazu používania pitnej vody z verejného vodovodu –
postupuje sa podľa odseku 1.
§3
Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
1. Ak dôjde k výpadku pitnej vody z verejného vodovodu, starosta obce zabezpečí dodávku
pitnej vody náhradným zásobovaním:
- cisternou,
- dodávkami balenej pitnej vody,
- inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody
2. Náhradné zásobovanie s pitnou vodou zabezpečí na požiadanie starostu obce spoločnosť
Turvod a. s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin, ktorá je prevádzkovateľom vodovodu v obci.
3. Čas spôsob a miesto sa vyhlási v miestnom rozhlase, písomne sa zverejní na úradnej tabuli
a zverejní sa na webovej stránke obce.
§4
Zneškodňovanie obsahu žúmp
1. Obec Benice nemá vybudovanú verejnú kanalizáciu. Fyzické a právnické osoby zriadené
na podnikanie a fyzické osoby (ďalej len „prevádzkovatelia“) používajú na odvádzanie
odpadových vôd žumpy a ČOV.

2. Prevádzkovatelia ČOV sa riadia prevádzkovým poriadkom.
3. Prevádzkovatelia žúmp sú povinný zabezpečiť vyprázdňovanie v intervaloch primeraných
kapacite na vlastné náklady, prostredníctvom oprávnených právnických alebo fyzických osôb
zriadených na podnikanie, ktoré majú oprávnenie na nakladanie s obsahom žúmp.
4. Obec Benice dáva na vedomie, že najbližšou firmou, ktorá sa zaoberá zneškodňovaním
obsahu žúmp je spoločnosť Turvod a. s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin. Tým nie sú
dotknuté práva prevádzkovateľov objednať si zneškodnenia obsahu žúmp inými právnickými
alebo fyzickými osobami zriadených na podnikanie, ktoré majú oprávnenie na nakladanie
s obsahom žúmp.
5. Prevádzkovatelia žúmp sú povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu obce
Benice doklad o spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo žúmp.
§5
Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp
1. Prevádzkovatelia žúmp si objednávajú vývoz žumpy priamo u zneškodňovateľa podľa § 4
ods. 4, na telefonických číslach 0905 453 498, 0905 903 931.
2. Platba za vývoz je na dohode zúčastnených strán (hotovosť, prevodom)
3. Cena vývozu je stanovená spoločnosťou Turvod a. s., cenníkom, ktorý je prílohou tohto
nariadenia. Cenník vývozu je zverejnený aj na webovej stránke obce www.benice.sk v sekcii
úradná tabuľa.
§6
Sankcie a priestupky
1. Obec uloží za správny delikt sankciu od 99 € do 3 319 € právnickej osobe alebo fyzickej
osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie podľa § 2 a § 3.
2. Ostatné priestupky a sankcie neuvedené v tomto nariadení prejednáva okresný úrad.
§7
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Benice sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o spôsobe
náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok uznieslo dňa xx.xx.2015 pod
uznesením číslo 000/2015.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom vyvesenia na úradnej tabuli

Ing. Milan Remšík
Starosta obce Benice
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