
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE NIŽNÁ BOCA

Č. 1/2020

o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku, 
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a 

o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Nižná Boca.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Nižná Boca na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 36 ods. 9, 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 vydáva pre územie 
obce Nižná Boca toto všeobecne záväzné nariadenie:

Článok 1
Úvodné ustanovenie

1)Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje: 
a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania 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) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp na území 

obce Nižná Boca. 

2) Platnosť tohto VZN sa vzťahuje na všetkých občanov obce Nižná Boca, fyzické a právnické osoby, 
ktoré prevádzkujú činnosť na území obce Nižná Boca. 

Článok 2
Dočasné obmedzenie používania pitnej vody 

1) Dočasne obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je 
zásobovanie obyvateľov pitnou vodou môže vyhlásiť starosta obce v dôsledku poklesu výdatnosti 
vodného zdroja, najmä vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok. Vo vyhlásení sa uvedie čas, 
od kedy platí obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je 
zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. 

2) V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou 
je zakázané používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie záhrad, verejných 
priestranstiev, umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok. 

Článok 3 



Náhradné zásobovanie pitnou vodou

1) Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky 
vody z obecného vodovodu z dôvodov: 

a) mimoriadnej udalosti,
b) pri poruche na obecnom vodovode, 
c) pri obmedzení zásobovania vodou. 

2) Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody obecným vodovodom, starosta obce v spolupráci s 
prevádzkovateľom obecného vodovodu zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním 
pitnou vodou. Dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom cisternami 
alebo inými prepravnými prostriedkami. 

3) Odberné miesta a miesta pristavenia cisterny s pitnou vodou oznámi obec v mieste obvyklým 
spôsobom (a to na webovom sídle obce Nižná Boca, miestnym rozhlasom, písomným oznámením na 
úradnej tabuli). 

4) Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody v zníženom 
množstve. Minimálna potreba pitnej vody je 15 litrov na osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých 
podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac na tri po sebe nasledujúce dni. 

5) Zásobovateľ zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou – cisternou, nedôjde k 
zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na kvalitu pitnej vody. 

Článok 3 
Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp

1) Vlastník žumpy je povinný prevádzkovať a udržiavať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom 
odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia. 

2) Zakázané je vypúšťať alebo vyvážať obsah žumpy do:
a) povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne obce,
b) dažďovej kanalizácie, krytých rigolov, 
c) záhrad, rigolov, trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy aj keby boli vo 
vlastníctve užívateľa žumpy. 

3) Vlastník žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy na vlastné náklady 
prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie v súlade 
s platnými predpismi. 

4) Oprávnený subjekt, ktorý vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze 
tomu, kto o odvoz požiadal. Vlastník žumpy raz ročne do 31.12. daného roka predloží obci doklad o 
odvoze a likvidácii odpadových vôd.

5) Vlastníci domových čistiarní odpadových vôd sú povinní dodržiavať podmienky stanovené 
v kolaudačnom rozhodnutí o povolení užívania čistiarne odpadových vôd.  

Článok 4
Záverečné ustanovenia

1) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Nižná Boca sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v 
Nižnej Boci dňa 31.7.2020 uznesením č. 1/2020/VZN v hlasovaní 3/5 väčšinou prítomných 
poslancov.



2) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné 
nariadenie obce Nižná Boca č. 1/2014  o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania 
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Nižná Boca zo dňa 26.09.2014.

Návrh VZN: 
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 14.7. 2020 
- vyvesený na webovom sídle obce dňa: 14.7. 2020 
- lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 30.7. 2020 
- doručené pripomienky v počte: 0
- vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 31.7.2020 
- vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: ............. 2020 

VZN schválené obecným zastupiteľstvom v Nižnej Boci dňa: 31.7.2020
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 10.8.2020
VZN zverejnené na web sídle obce dňa: 10.8.2020

3) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 26.8.2020

Mgr. Silvia Skusilová
Starostka obce


