
DODATOK č. 1 k

VZN č.1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného

odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce
Opatovce

Dodatok č. 1 VZN č.1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania

odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Opatovce rieši:

Pôvodné znenie:

Obec Opatovce v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov v súlade s § 36 ods. 7 písm. b) a 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, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Opatovce č. 1/2014 o spôsobe

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

žúmp v obci Opatovce.

nahradí nové znenie:

Obec Opatovce v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov v súlade s § 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, vydáva Všeobecne záväzné nariadenie Obce Opatovce č. 1/2014 o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci
Opatovce.

V Čl. 1 Úvodné ustanovenia – vypustí sa bod. 1, bod 2 sa nahradí č.1

Pôvodné znenie:

Čl. 3

Obmedzenie užívania pitnej vody v čase jej nedostatku

1) Obmedziť alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu možno pri vyhlásení

regulačných stupňov podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a

verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona c. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových

odvetviach.

2) Pri obmedzení dodávky pitnej vody sa realizujú opatrenia na obmedzenie nepretržitej dodávky

pitnej vody z verejného vodovodu v dôsledku:

a) poklesu výdatnosti vodných zdrojov vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok,

b) vyradenia vodných zdrojov, alebo vodárenských objektov z prevádzky,

c) zničenia dôležitých úsekov verejného vodovodu.

Dodávka pitnej vody sa v takýchto prípadoch zabezpečuje v zníženom množstve.

3) K prerušeniu dodávky pitnej vody dochádza v dôsledku:

a) vyradenia kľúčových vodných zdrojov alebo vodárenských objektov z prevádzky,

b) zničenia dôležitých úsekov verejného vodovodu kedy nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody.

nahradí nové znenie:



Čl. 3
Obmedzenie alebo prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu

Prevádzkovateľ verejného vodovodu v obci Opatovce môže obmedziť alebo prerušiť dodávku pitnej
vody z verejného vodovodu z dôvodov uvedených v §32 ods. 1 zákona 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona c. 276/2001 Z. z. o regulácii v
sieťových odvetviach.

Čl. 4 Náhradné zásobovanie pitnou vodou

Bod 3

Pôvodné znenie:

Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, zabezpečí prevádzkovateľ

verejného vodovodu jej dodávku náhradným zásobovaním na miestach distribúcie pitnej vody

určených obcou.

nahradí nové znenie:

Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, zabezpečí prevádzkovateľ
verejného vodovodu jej dodávku náhradným zásobovaním na miestach určených obcou nasledovne:

a) Rozvozom pitnej vody v cisternách do určených miest výdajní pitnej vody,
b) Dovozom balenej pitnej vody do určených miest výdajní pitnej vody.

Ostatné znenie VZN ostáva nezmenené.

Dodatok č. 1 VZN č.1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania

odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Opatovce schválilo Obecné

zastupiteľstvo v Opatovciach dňa 13.06.2018 uznesením č.23/2018 a nadobúda účinnosť 15. dňom od

jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.

V Opatovciach, dňa 19.04.2018

Janka Horňáková

starostka obce Opatovce

dňa

1. Návrh Dodatku č. 1 k VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci

Opatovce
19.04.2018

2. Návrh Dodatku č. 1 k VZN zvesený z úradnej tabule v obci

Opatovce
07.05.2018

3.
Dodatku č. 1 k VZN schválený obecným zastupiteľstvom 13.06.2018

4. Dodatku č. 1 k VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Opatovce 19.06.2018

5.
Dodatku č. 1 k VZN nadobúda účinnosť dňom 04.07.2018


