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Obecné zastupiteľstvo v Matiašovciach podľa § 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 
a verejných kanalizáciách“) 

 
vydáva 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
 

číslo 7/2022 
 

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

 
 

§ 1  

Úvodné ustanovenie 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje na území obce Matiašovce: 

a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody v čase jej nedostatku, 
b) spôsob náhradného zásobovania vodou, 
c) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd, 
d) spôsob zneškodňovania obsahu žúmp. 

 

§ 2  

Prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody z verejného vodovodu 
 
(1) Prevádzkovateľ verejného vodovodu môže prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného 
vodovodu z dôvodov vymedzených v § 32 ods. 1 zákona o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách. 
 
(2) Obmedzenie, prerušenie dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd, vrátane 
predpokladanej doby trvania, sa oznámi na úradnej tabuli obce, na jej internetovej stránke 
a vyhlásením v obecnom rozhlase. 
 

§ 3  

Náhradné zásobovanie pitnou vodou 
 
(1) Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo obmedzenia 
dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov uvedených v zákone o verejných vodovodoch 
a kanalizáciách1. 
 
(2) Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva na miestach distribúcie pitnej vody, a to 
cisternami, inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody alebo dodávkami balenej pitnej 
vody. Náhradné zásobovanie pitnou vodou vykonáva prevádzkovateľ vodovodu. 
 
  

 
1 § 32 ods. 1 písm. b) až e) a o) zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách. 
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(3) Miesta distribúcie pitnej vody na účely náhradného2 zásobovania pitnou vodou na území obce 
Matiašovce sú: 
 
Centrálna časť obce: 

a) parkovisko pri dolnom cintoríne, 
b) parkovisko pri kostole sv. Petra a Pavla, 
c) parkovisko pri obecnom úrade, 
d) parkovisko pri obecných skladoch na ul. Južnej, 
e) pri križovatke do obce Zálesie na ul. Hlavnej, 
f) pri križovatke na ul. Pod lesom a cesty do obce Zálesie, 
g) parkovisko pri hasičskej zbrojnici, 
h) pri moste z ul. Mlynskej na ul. Pod lesom, 
i) na konci ul. Pod lesom pri rodinnom dome súp. č. 192, 
j) na ul. Mlynská pri rodinnom dome súp. č. 176, 
k) parkovisko pri základnej škole. 

 
Ulica Potok: 

a) pri rodinnom dome súp. č. 464, 
b) pri autobusovej zastávke, 
c) pri starej zvonici, 
d) pri rodinnom dome súp. č. 507, 
e) pri kostole Sedembolestnej Panny Márie, 
f) pri rodinnom dome súp. č. 415. 

 
 
(4) Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané spravidla denne, a to v čase a spôsobom 
podľa oznámenia, ktoré zverejní obec. Oznámenie sa vykoná prostredníctvom úradnej tabule, 
internetovej stránky obce a obecného rozhlasu, resp. iným vhodným spôsobom. 
 
(5) Prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou 
vodou nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na kvalitu pitnej vody. 
 

§ 4  

Náhradné odvádzanie odpadových vôd 
 
V obci Matiašovce verejná kanalizačná sieť pre odvádzanie odpadových vôd do čistiarne odpadových 
vôd prevádzkovaná nie je. Zneškodňovanie odpadových vôd je zabezpečené domovými čističkami 
odpadových vôd alebo cisternovým odvozom do čistiarní odpadových vôd. Službu pre občanov 
zabezpečujú právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie s príslušným oprávnením 
na základe individuálnych objednávok od vlastníkov nehnuteľností. Z tohto dôvodu sa náhradné 
odvádzanie odpadových vôd v obci Matiašovce nezabezpečuje. 
 

§ 5  

Zneškodňovanie obsahu žúmp 
 
(1) Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie 
odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť 
doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. 
 
(2) Zakazuje sa vypúšťanie obsahu žúmp do povrchových vôd a do podzemných vôd. 
 

 
2 § 36 ods. 7 písm. c) zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách. 
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§ 6  

Záverečné ustanovenia 
 
(1) Správne delikty a priestupky upravujú § 39 a 40 zákona o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách. 
 
(2) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Matiašovciach dňa 15.06.2022. 
 
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.07.2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 ........................................... 
 Mgr. Marián Štefaňák 
 starosta 
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