
Obec Liptovské Matiašovce na základe § 6 ods. 2 a ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 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 v znení neskorších 
predpisov  
  

 
 
 
 
 
 

v y d á v a 
 
 
 
 
 

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Liptovské Matiašovce 
 
 

č. 1/2015, 
 
 

o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní 
obsahu žúmp na území obce Liptovské Matiašovce. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Liptovských Matiašovciach dňa 15.4.2015 uznesením  
č. 19/2015 
 



 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Predmetom VZN je úprava spôsobu náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 
odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp podľa miestnych podmienok 

 
 

Článok 2 
Obmedzenie alebo prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu 

 
1. Obyvateľstvo obce Liptovské Matiašovce je zásobované vodou z verejného vodovodu, ktorého 

prevádzkovateľom je Obchodná vodárenská spoločnosť Liptovské Matiašovce, s.r.o 
2. Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný zabezpečiť náhradné zásobovanie obyvateľstva 

ak došlo k prerušeniu alebo obmedzeniu dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov 
uvedených v § 32 ods. 1, v rozsahu úpravy § 32 ods. 3 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.  

3. Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom a 
organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody v termíne stanovenom § 32 zákona č. 
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, vrátane obnovenia dodávky vody v 
normálnom režime z verejného vodovodu. 
 
 

Článok 3 
Náhradné zásobovanie vodou  

 
1. Ak nemožno  zabezpečiť  dodávku vody  verejným  vodovodom, prevádzkovateľ verejného 

vodovodu je povinný zabezpečiť náhradné zásobovanie obyvateľstva vodou na miesta určené 
obcou nasledovne: 
a/ rozvozom vody v mobilných cisternách do určených miest výdajní vody 
b/ dovozom balenej vody v 20 l plastových fľašiach do miestnych výdajní vody 
c/ použitím súkromných studní po vykonaní hygienickej a zdravotnej kontroly 

2. Spôsob akým bude zabezpečené náhradné zásobovanie vodou oznámi obec v obecnom 
rozhlase, oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. 

 
 

Článok 4 
Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp 

 
1. V súvislosti s tým, že obec Liptovské Matiašovce nemá v súčasnosti vybudovanú verejnú 

kanalizáciu,  obyvatelia, právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia používajú na 
odvádzanie odpadových vôd vlastné žumpy . 



2. Producent odpadových vôd akumulovaných v žumpe je každý koho činnosťou odpadové vody 
vznikajú. 

3. Splašková odpadová voda  je použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského 
metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných 
podobných zariadení. 

4. Žumpa  je zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na akumuláciu odpadových 
vôd z domácností. Žumpa nie je vodnou stavbou  a nevzťahuje sa na ňu režim vodného zákona. 

5. Obsah žúmp je podľa  prílohy č. 1 vodného zákona škodlivou látkou a platia pre ňu ustanovenia 
§ 39 zákona č. 364/2004  Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990Zb.o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov. 

6. Vlastník žumpy je osoba, ktorá zriadila žumpu spôsobom určeným právnymi predpismi. 
7. Užívateľ žumpy je vlastník pozemku, na ktorom sa žumpa nachádza pokiaľ sa hodnovernými 

dokladmi nepreukáže iný vlastník (napr. nájomná zmluva). 
 
 

Článok 5 
Zneškodňovanie odpadových vôd 

 
1. Vlastník  prípadne užívateľ žumpy, v ktorej sa akumulujú odpadové vody, je povinný pri ich 

likvidácii dodržiavať všetky platné právne predpisy.  
2. Pri nakladaní s obsahom žumpy je každý povinný chrániť zdravie obyvateľstva a životné 

prostredie.  
 
 

Článok 6 
Povinnosti spojené s užívaním žumpy 

 
1. Užívateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k úniku 

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

2. Užívateľ žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodnenie obsahu žumpy v intervaloch 
primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických 
osôb alebo fyzických osôb a v súlade s platnými právnymi predpismi. 

3. Prepravca obsahu žumpy je povinný ho odovzdať  k zneškodneniu len na miesto na to určené - 
na čistiareň odpadových vôd, ktorej prevádzkový poriadok to umožňuje. 

4. Ak sa pri kontrole zistí, že znečisťovanie vôd, napr. studní, potoka, prípadne pôdy v okolí 
žumpy je v príčinnej súvislosti s technickým stavom žumpy, v takomto prípade je užívateľ 
žumpy povinný nechať vypracovať nový doklad o vodotesnosti žumpy. 

5. Pôvodca odpadových vôd zachytených v žumpe je povinný s nimi nakladať v súlade     
      s príslušnými právnymi predpismi. 
 
 
 
 



Článok 7 
Záverečné ustanovenie 

 
1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Liptovské Matiašovce dňa 15.4.2015 

uznesením č. 19/2015 
 
Toto VZN nadobudne účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce. 

 
V Liptovských Matiašovciach dňa: 16.4.2015 
 
 
 
 
                           Ján Jaňák 
                                          starosta obce 
Vyvesené: 16.4.2015 
Zvesené:    4.5.2015 


