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Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 8/2021 

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

 
 
 
 

VZN č. 8/2021 Dátum 

Vypracoval: JUDr. Lukáš Antoni 26.11.2021 
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Mestské zastupiteľstvo v Podolínci v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 36 ods. 7 písm. 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 regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva 
toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) : 

Čl. I. 
Úvodné ustanovenie 

Toto VZN upravuje na území mesta Podolínec: 

a) spôsob náhradného zásobovania vodou, 
b) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd, 
c) spôsob zneškodňovania obsahu žúmp. 

Čl. II. 

Náhradné zásobovanie vodou 

1. Náhradné zásobovanie do miest distribúcie vody sa v rámci náhradného zásobovania 
vodou vykonáva: 

a) cisternami,  
b) dodávkami balenej pitnej vody,  
c) inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody.  

2. Náhradné zásobovanie vodou je vykonávané spravidla denne.  

3. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na odberných miestach oznámi mesto na úradnej 
tabuli mesta a na internetovej stránke mesta.  

4. Minimálna potreba pitnej vody pri náhradnom zásobovaní vodou je 10 litrov na osobu 
denne. Minimálna potreba vody v mimoriadne nepriaznivých podmienkach je 5 litrov na 
osobu denne, najviac počas troch po sebe nasledujúcich dňoch.  

Čl. III. 
Náhradné odvádzanie odpadových vôd 

Náhradné odvádzanie odpadových vôd sa vykonáva: 

a) čerpaním fekálnymi vozidlami a prevozom na čistiareň odpadových vôd, 
b) čerpaním prenosnými čerpadlami a prevozom na čistiareň odpadových vôd. 

Čl. IV. 
Zneškodňovanie obsahu žúmp 

1. Užívateľ žumpy je povinný zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy na vlastné 
náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej 
na podnikanie, v súlade s platnými predpismi, a to v intervale primeranom ku kapacite 
žumpy.  

2. Obsah žumpy je zakázané vypúšťať alebo vyvážať do:  

a) povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne mesta,  
b) stokovej siete verejnej kanalizácie,  
c) dažďovej kanalizácie.  
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Čl. V. 
Záverečné ustanovenia 

1. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Podolínci uznesením č. 419/2021 
zo dňa 13.12.2021. 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 
po jeho schválení. 

 

 

       
                                             Mgr. Jaroslav Seman 
             primátor mesta  
 
 
 


