
    VZN obce Lovča č. 3/2014

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lovča
 č.  3/2014

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 
odvádzania odpadových vôd

§ 1 
ÚVODNÉ USTANOVENIE

Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  (ďalej  len  VZN)  upravuje  postup  a činnosť  obce  pri 
vykonávaní opatrení spojených 

1. s náhradným zásobovaním vodou 
2. s náhradným odvádzaním odpadových vôd

§ 2 
ZÁSOBOVANIE VODOU 

1. Obec Lovča nemá vybudovaný verejný vodovod. 
2. Obyvatelia obce Lovča sú zásobovaní  vodou z vlastných studní

§ 3
NÁHRADNÉ ZÁSOBOVANIE VODOU

1. Potreba núdzového zásobovania pitnou vodou môže nastať v prípade:
a) dlhotrvajúceho sucha
b) kontaminácie studní povrchovou vodou v prípade povodne

2.  Zhodnotenie situácie, varianty núdzového zásobovania pitnou vodou, organizáciu núdzového 
zásobovania  upravuje  Plán  núdzového  zásobovania  pitnou  vodou   v období  krízovej  situácie 
v obci Lovča zo dňa 16.5.2013

§ 4
 NÚDZOVÉ  ZÁSOBOVANIE VODOU POČAS KRÍZOVEJ SITUÁCIE

Núdzové zásobovanie pitnou vodou v obci a výdaj pitnej vody počas krízovej situácie organizuje 
a zabezpečuje obec v súlade s Plánom núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej 
situácie v obci Lovča zo dňa 16.5.2013
1. Súhrnné množstvo požadovanej vody obec zabezpečí 

- zmluvou na dodávku vody spísanou s dodávateľom
- dovozom balenej pitnej vody do výdajní

3. Výdajne pitnej vody:
-  výdajňa  č.  1  –   dvor  Obecného  úradu   pre  obyvateľov  ulíc  Šušolská,  Kmeťova, 
Partizánska, Štúrova, Geromettova, Na Súmedzí
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- výdajňa č. 2 – Kultúrny dom pre obyvateľov ulíc Hviezdoslavova, Námestie SNP, Pod 
Tehlňou, Hronská, Na Prachárni

§ 5
ZNEŠKODŇOVANIE OBSAHU ŽÚMP 

1.  Odpadová voda odvádzaná do žúmp nie je,  na rozdiel  od kalu  zo septikov,   komunálnym 
odpadom a nevzťahuje sa naň režim zberu a zneškodňovania komunálnych a drobných stavebných 
odpadov. 
2.  Prevádzkovateľ  žumpy musí  zabezpečiť  vyprázdňovanie  žumpy v  intervaloch  primeraných 
kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických, alebo fyzických 
osôb. 
3.  Obec  Lovča,  dáva  na  vedomie,  že  najbližšou  firmou,  ktorá  sa  zaoberá  vývozom žúmp  a 
septikov je:

Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hronom - 045/ 672 57 37  
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. -  0850 111 234 

Tým nie je dotknuté právo prevádzkovateľa objednať si zneškodnenie obsahu žumpy a septika 
inými právnickými osobami, ktoré to majú v svojej náplni činnosti. 

 
§ 6

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Lovči dňa 16.12.2013 uznesením č.  29/2013.
2. VZN bolo vyvesené  od  26.11.2013 do 13.12.2013.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2014

Ondrej Bahno
 starosta obce

Návrh zverejnený na domovskej stránke obce www.lovca.sk a vyvesením na úradnej tabuli dňa 26.11.2013
Návrh zvesený dňa     13.12.2013          
Pripomienky  k tomuto  VZN  možno  podať  písomne  alebo  ústne  do  zápisnice  na  Obecnom  úrade  , 
Geromettova 95, Lovča alebo na adresu lovca@lovca.sk    do    6.12.2013 do 15:00 hod.
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a domovskej stránke obce Lovča  dňa 17.12.2013
Zvesené dňa  31.12.2013
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