Obecné zastupiteľstvo v Malužinej podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 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 o verejných vodovodoch“) vydáva pre katastrálne územie obce Malužiná:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Číslo 3 /2015
o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových
vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje:
1) spôsob náhradného zásobovania vodou
2) spôsob zneškodňovania obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.

Čl. 2
Prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody z verejného vodovodu
1. V obci Malužiná je zásobovanie obyvateľov vodou zabezpečené skupinovým
verejným vodovodom, ktorého prevádzkovateľom je Liptovská vodárenská
spoločnosť a.s. Liptovský Mikuláš.
2. V prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu
náhradné zásobovanie a jeho spôsob vyhlási obec po dohode s prevádzkovateľom
verejného vodovodu:
- miestnym rozhlasom,
- písomným oznámením na úradnej tabuli obce,
- na internetovej stránke obce.
3. Dodávka vody z verejného vodovodu bude v plnom rozsahu obnovená bez meškania
po odstránení dôvodu jej prerušenia alebo obmedzenia. O obnovení dodávky vody
verejným vodovodom budú obyvatelia obce informovaní miestnym rozhlasom,
písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

Čl. 3
Spôsob náhradného zásobovania vodou
1. Ak nemožno zabezpečiť dodávku vody verejným vodovodom, obec zabezpečí
dodávku vody náhradným zásobovaním. Dodávka vody náhradným zásobovaním sa
zabezpečuje rozvozom v cisternách alebo inými prepravnými prostriedkami
v množstve podľa potreby alebo v rámci technických možností do odberného miesta.
.
2. Odberné miesta pre dodávku vody sú špecifikované nasledovne:
a) Drevona NP, s.r.o.
b) požiarna zbrojnica
c) lesná správa

3. Čas pristavenia cisterny s vodou na mieste uvedenom v ods. 2, oznámi obec
miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce.
Čl. 4
Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp
1. Obec nemá vybudovanú kanalizáciu ani ČOV, odpadové vody sú odvádzané do žúmp,
ktoré prevádzkujú vlastníci nehnuteľností.
2. Obec zabezpečí zneškodňovanie obsahu žúmp oprávnenou osobou na náklady
prevádzkovateľa žumpy.
3. Týmto nie je dotknuté právo vlastníka resp. prevádzkovateľa žumpy zabezpečiť si
zneškodnenie obsahu žumpy aj inými oprávnenými právnickými resp. fyzickými
osobami.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN č. 3/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného
odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok na území obce Malužiná bol zverejnený dňa 24.8.2015.
2. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN č. 2/2015 o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.
3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Malužinej.

V Malužinej 24.8.2015
Martin Španko
starosta
Návrh vyvesený: od 24.8.2015
Návrh zvesený: 10.9.2015

