
 

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: VZN –2 /2018 

Obec KOŠECA Výtlačok číslo: 1 

 
v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva 

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 2/2018 

o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd 

a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Košeca  

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) na pripomienkovanie v zmysle zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 17.08.2018 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 17.08.2018 

Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie: 17.08.2018 

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie: 03.09.2018 

Pripomienky zasielať: 
- písomne na adresu: Obecný úrad Košeca, Hlavná 36/100, 

018 64 Košeca 
- elektronicky na adresu: starosta@koseca.sk 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

 
Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Zaslané poslancom na preštudovanie dňa: 17.08.2018 

Na rokovaní OZ dňa: 06.09.2018 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 10.09.2018 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 
01.10.2018 
 

 
 
 
Mgr. Radomír Brtáň  
     starosta obce 

 

mailto:starosta@koseca.sk


Obecné zastupiteľstvo obce Košeca na svojom zasadnutí dňa 06.09.2018 na základe 

ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

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 regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 442/2002 Z.z.) vydáva toto 

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I E  

číslo 2/2018 

o spôsobe náhradného zásobovania vodou,  náhradného odvádzania odpadových vôd 

a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Košeca 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:  

a) spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 

a zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok. 

 

Čl. II 

Vymedzenie základných pojmov 

 

1. Na účely tohto VZN sa rozumie pod pojmom:  

a) žumpa – podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na zhromažďovanie odpadových vôd, 

b) zneškodňovanie obsahu žumpy - vyvezenie odpadových vôd fekálnym vozidlom na čistiareň 

odpadových vôd, 

c) prevádzkovateľ žumpy - vlastník stavby, ku ktorej ako hlavnej stavbe plní žumpa doplnkovú 

funkciu, ak jej vlastník hodnovernými dokladmi nepreukáže, že užívateľom je iná fyzická alebo 

právnická osoba. 

 

 

Čl. III 

Náhradné zásobovanie vodou  

 

1. Náhradné zásobovanie vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky pitnej 

vody v prípadoch, ktoré sú upravené v § 32 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z.. Prerušenie alebo 

obmedzenie dodávky pitnej vody je prevádzkovateľ povinný oznámiť obci a ostatným orgánom 

a organizáciám v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 442/2002 Z.z.1/ 

 

2. Náhradné zásobovanie do miest distribúcie pitnej vody sa  vykonáva: 

a) cisternami, 

b) formou dodávky balenej pitnej vody, 

c) inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody. 

 

________________________ 
1/ §32 ods. 2 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 



 

3. Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody v zníženom 

množstve. Minimálna potreba pitnej vody pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou je 10 litrov na osobu 

denne. Minimálna potreba pitnej vody v mimoriadne nepriaznivých podmienkach je 5 litrov na osobu 

denne, najviac počas troch po sebe nasledujúcich dňoch.2/ 

 

4. Náhradné zásobovanie v rámci núdzového zásobovania pitnou vodou vykonáva prevádzkovateľ 

verejného vodovodu na odberných miestach určených obcou. Zoznam odberných miest pre náhradné 

zásobovanie pitnou vodou na území obce Košeca je uvedený v prílohe č. 1 tohto VZN. Prevádzkovateľ 

zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní vodou nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí 

spĺňať všetky podmienky na kvalitu pitnej vody.   

 

5. Odberné miesta a čas náhradného zásobovania vodou /pristavenie cisterny s pitnou vodou/ 

oznámi obec Košeca obvyklým spôsobom t.j. vyhlásením v obecnom rozhlase, uverejnením na úradnej 

tabuli a na webovom sídle obce.  

 

 

Čl. IV 

Náhradné odvádzanie odpadových vôd 

 

1. Náhradné odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie sa vykonáva v prípade prerušenia 

alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd v prípadoch, ktoré sú upravené v § 32 ods. 1 zákona č. 

442/2002 Z.z... Prerušenie alebo obmedzenie odvádzania odpadových vôd je prevádzkovateľ povinný 

oznámiť obci a ostatným orgánom a organizáciám v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 442/2002 

Z.z.1/ 

 

2. V prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie, 

prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zabezpečí ich zneškodnenie odvozom do čistiarne odpadových 

vôd.  Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd dohodne prevádzkovateľ so starostom obce 

a bude a obec Košeca ho zverejní obvyklým spôsobom t.j. vyhlásením v obecnom rozhlase, 

uverejnením na úradnej tabuli a na webovom sídle obce. 

 

Čl. V 

Zneškodňovanie obsahu žúmp 

 

1. Obyvatelia obce, ktorí nie sú napojení na verejnú kanalizáciu, používajú na odvádzanie 

odpadových vôd žumpy. Vlastník žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodnenie obsahu  žumpy 

v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej 

osoby lebo fyzickej osoby /podnikateľa/ a v súlade s platnými právnymi predpismi. Vlastník žumpy je 

povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy 

do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia. 

 

  

_______________________ 
1/ §32 ods. 2 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 

2/ § 4 ods. 1 vyhlášky č. 220/2012 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie 



 

2. Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakázané je vyvážať alebo vypúšťať 

obsah žumpy:  

a) do povrchových a podzemných vôd, 

b) do stokovej siete verejnej kanalizácie, 

c) do dažďovej kanalizácie, krytých rigolov, krytých profilov vodných tokov, 

d) do záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, na poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy,     

aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy. 

 

3. Prepravca obsahu žumpy je povinný odovzdať obsah žumpy k zneškodňovaniu len na miesto na to 

určené, t.j. na čistiareň odpadových vôd.  

 

Čl. VI 

Suché WC 

 

1. Prenosné suché WC môže byť použité na krátkodobé kultúrne a športové podujatia, jarmoky, 

festivaly, trhy, zariadenia staveniska počas realizácie stavby a všade tam, kde nie sú k dispozícii klasické 

sociálne zariadenia alebo nie je možnosť napojenia na splaškovú kanalizáciu.  

 

2. Suché WC musí mať uzavretý nepriepustný zásobník na splašky objemu min. 100 litrov. 

Vyprázdňovanie zachytených splaškov musí byť zabezpečené prostredníctvom oprávnenej právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie v súlade s platnými právnymi predpismi.  

 

Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Košeca bola schválené na 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Košeca dňa 06.09.2018, uznesením č. 77/2018. 

 

2. Dňom nadobudnutia účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018 o spôsobe náhradného 

zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci 

Košeca sa ruší  Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a 

náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Košeca, schváleného 

dňa 27.08.2014. 

 

3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Košeca nadobúda účinnosť dňa 

01.10.2018. 

 

V Košeci dňa  10.09.2018  

 

 

 

           Mgr. Radomír Brtáň  

                                                                                                                                                        starosta 



Príloha č. 1 k VZN č. 2/2018  

 

Zoznam odberných miest pre náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou na území obce Košeca 

 

Odberné miesto č. 1: Základná škola s materskou školou Košeca, Školská ulica 243/1, 018 64 Košeca 

Odberné miesto č. 2: Obecný úrad Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca 

Odberné miesto č. 3:  Osvetová beseda, Za parkom 781/25, 018 64 Košeca - Nozdrovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 77/2018 zo dňa 06.septembra 2018 

Obecné zastupiteľstvo 

A: Prerokovalo  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, 
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Košeca. 

B: Schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, 
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Košeca. 

 

Hlasovanie:    

Za: 8 Mária Kalamenová, PaedDr. Miroslava Švehlová, Mgr. Dana 
Bajzíková, Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Pavol 
Ostrovský, Radovan Kolembus, Dárius Kutej 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Katarína Turzová 

                

 

                

 

 

         Mgr. Radomír Brtáň  

             starosta obce 

 

Obecný úrad Košeca 

Hlavná 36/100 

018 64  Košeca  
 

tel./fax: 042/4468023 

tel.: 042/4468183 

starosta@koseca.sk 

www.koseca.sk 

 

OBEC KOŠECA 

mailto:starosta@koseca.sk
http://www.koseca.sk/

