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Všeobecne záväzné nariadenie  o spôsobe náhradného zásobovania vodou, 
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškod ňovaní obsahu žúmp  

  

Obec Miklušovce v súlade s čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení a na základe § 36 ods. 7 písm. e) 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 vydáva toto 

  

všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 

o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a 
o zneškod ňovaní obsahu žúmp  

Článok 1  

Úvodné ustanovenia  

(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je upraviť: 

a. spôsob náhradného zásobovania vodou, 
b. zneškodňovanie obsahu žúmp. 

(2) Prevádzkovateľom verejného vodovodu v obci Miklušovce je Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a. s. Košice (ďalej len „prevádzkovateľ“). 

  

Článok 2  

Náhradné zásobovanie vodou  

(1) V prípade prerušenia dodávky vody v trvaní nad 12 hodín rozhodne obec o zabezpečení náhradného 
zásobovania vodou prostredníctvom prevádzkovateľa, a to prostredníctvom pristavenia cisterny, 
dodávky pitnej balenej vody alebo iným vhodným spôsobom. 

(2) Miesto, spôsob a čas poskytnutia náhradnej dodávky vody podľa odseku 1 budú zvolené podľa 
technických možností čo najbližšie miestu prerušenia dodávky vody a určené oznamom obce na jej 
úradnej tabuli a taktiež vyhlásením v obecnom rozhlase. 

(3) Každý odberateľ vody, ktorý je dotknutý prerušením jej dodávky, je oprávnený pri náhradnom 
zásobovaní odobrať vodu v primeranom množstve na zabezpečenie nevyhnutného chodu domácnosti. 
Nie je však dovolené využívať túto vodu najmä na zalievanie záhrad, umývanie vozidiel, polievanie 
dvorov, chodníkov, stavebnú činnosť. 

(4) Pri obmedzení dodávky vody, ktoré má za následok výrazné obmedzenie odberateľov (napríklad 
veľmi slabý tlak), môže obec postupovať primerane ako v prípade prerušenia dodávky vody. 

   

Článok 3  

Zneškod ňovanie obsahu žúmp  

(1) Obsah žumpy môže byť zneškodnený len jeho odčerpaním a odovzdaním v zariadení na to určenom. 



(2) Vlastník alebo užívateľ žumpy je povinný zabezpečiť jej pravidelné vyprázdňovanie a neprepĺňanie 
vzhľadom na jej kapacitu. Na požiadanie je povinný predložiť doklad o zneškodnení obsahu žumpy 
v súlade s odsekom 1, z ktorého bude zrejmé najmä dátum a množstvo vyvezeného obsahu a miesto 
jeho konečného umiestnenia (kam bol vyvezený). 

  

Článok 5  

Záverečné ustanovenia  

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 03.03.2023 zverejnené na úradnej tabuli 
obce dňa 07.03.2023 a nadobúda účinnosť dňa 01.04.2023 . 

  

  
         Ing. Martin Fiľakovský 
                 starosta obce 

 

V Miklušovciach, dňa 07.03.2023 

 

 

 


