
V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E 
Obce Dolná Tižina 

č. 1/2015 

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o 
zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Dolná Tižina. 

Obec Dolná Tižina v rámci samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 36 ods. 7 písm. b) a 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 č. 442/2002 Z.z.), vydáva pre územie obce Dolná Tižina toto všeobecne 
záväzné nariadenie 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN") upravuje: 
a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku 

b) spôsob náhradného zásobovania vodou 

c) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp podľa 
miestnych podmienok. 

Článok 2 

Dočasné obmedzenie užívania pitnej vody 

1. Obec Dolná Tižina v súčinnosti s a.s. Severoslovenské vodárne a kanalizácie Žilina, ako 
prevádzkovateľom verejného vodovodu môže dočasne obmedziť alebo prerušiť dodávku 
pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodov uvedených v zákone č. 442/2002 Z.z. 

2. Obmedzenie, prerušenie dodávky, zákaz užívania pitnej vody, ako aj ich ukončenie sa 
vyhlási obecným rozhlasom, oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke 
obce. 

3. v čase obmedzenia užívania pitnej vody je zakázané používanie pitnej vody na polievanie 
záhrad, ihrísk a verejných priestranstiev, na umývanie áut, napúšťame bazénov, na stavebné 
účely a upratovanie a to od vyhlásenia obmedzenia až do jeho zrušenia. 

Článok 3 

Náhradné zásobovanie pitnou vodou 

1. Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo obmedzenia 
dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov: 



a) mimoriadnej udalosti 

b) pri poruche na verejnom vodovode 

c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku 

d) pri obmedzení zásobovania vodou. 

2. Náhradné zásobovanie do miest distribúcie pitnej vody v rámci núdzového zásobovania 
pitnou vodou sa vykonáva: 

a) cisternami 

b) dodávkami balenej vody 

c) inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody. 

3. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané spravidla denne. 

4. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na odberných miestach oznámi obec obecným 
rozhlasom, na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. 

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. 

Článok 4 

Náhradné odvádzanie odpadových vôd 

1. Vlastníkom a súčasne i prevádzkovateľom verejnej kanalizácie je a.s. Severoslovenské 
vodárne a kanalizácie Žilina. 

2. V prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd do verejnej 
kanalizácie z dôvodu mimoriadnej udalosti (pri poruche verejnej kanalizácie, pri ohrození 
zdravia ľudí alebo majetku, pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych 
prác) prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zabezpečí ich zneškodňovanie odvozom do 
čistiarne odpadových vôd. 

Článok 5 

Zneškodnenie obsahu žúmp 

Obyvatelia obce si zabezpečujú zneškodňovanie obsahu žúmp priamo u firmy oprávnenej na 
túto činnosť. 



Článok 6 

Spoločné ustanovenia 

1. Na území obce vyhlasuje, organizuje a riadi úlohy spojené s krízovou situáciou predseda 
krízového štábu, ktorým je starosta obce. 

2. Informácie pre obyvateľov sa vykonávajú prostredníctvom obecného rozhlasu a na 
internetovej stránke obce. 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením OZ v Dolnej Tižine č. 
9b/2015 zo dňa 17.8.2015. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia na 
úradnej tabuli. 

VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa 22.7.2015 

VZN zvesené z úradnej tabule dňa 7.8.2015 

VZN nadobúda platnosť : 18.8.2015 

VZN nadobúda účinnosť: 18.8.2015 

Článok 7 

Spoločné ustanovenia 

V Dolnej Tižine 17.8.2015 Ing. Ľubica Ďuricová 

starostka obce 



Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Tižina v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, ďalej podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„školský zákon") vydáva toto 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE DOLNÁ TIŽINA 

č. 2 / 2 0 1 5 

o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 
úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 
úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 

o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 

§1 
Základné ustanovenie 

(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN") určuje výšku mesačného príspevku 
zákonného zástupcu dieťaťa, zákonného zástupcu žiaka alebo inej fyzickej osoby než 
rodiča, ktorá ma dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti 
na základe rozhodnutia súdu na: 

a) čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 
b) čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 
c) čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 

§2 
Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradlu 

výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

(1) Obec Dolná Tižina v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 školského zákona určuje výšku 
mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 
v materskej škole v sume 12,00€/mesiac/dieťa 

(2) Ak zákonný zástupca prihlási dieťa do dvoch materských škôl, poskytne písomné čestné 
vyhlásenie jednej materskej škole v súlade s §7a) ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. 



o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov na započítanie 
dieťaťa do zberu údajov. 

(3) Odpustením uhrádzania príspevku v materskej škole sa zaoberá §28 ods. 6, 7 školského 
zákona 

(4) Za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa považuje dieťa, 
ktoré bolo takto uvedené vo výkaze Škol 40-01 k 15. septembru príslušného roka. 

(5) Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise školy. 

(6) Pri poskytnutí nepravdivých údajov potrebných na započítanie dieťaťa do zberu údajov 
zákonný zástupca nahradí 100% vzniknutej škody. 

§3 
Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

výdavkov na činnosti školského klubu detí 

(1) Obec Dolná Tižina v súlade s ustanovením §114 ods. 6 školského zákona určuje výšku 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu v sume 
5,00 €/mesiac/žiak. 

(2) Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt v školskom klube 
bude odpustený, ak o to zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada zriaďovateľa a predloží 
mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke 
v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

(3) Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ školy vnútorným predpisom školy. 

§4 
Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov 

a podmienky úhrady v školskej jedálni 

(1) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, 
ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Prílohou k tomuto VZN 
sú Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 
stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup 
potravín od 01.09.2011 a iným fyzickým osobám v súlade s §4 ods.3 školského zákona 

(2) Obec Dolná Tižina určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku 
na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v súlade s ustanoveniami § 140 
ods. 10 školského zákona a v súlade s §4 ods. 11 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v 
pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

(3) Zriaďovateľ v súlade s § 140 ods. 9 školského zákona určuje prispievať na úhradu režijných 
nákladov, ktoré vznikli pri poskytovaní stravovania deťom a žiakom v sume 0,20€/jedlo. 

Hodnota stravného pozostáva z finančného limitu na nákup potravín v 3. pásme a režijných 
nákladov a jeho výška je nasledovná pre: 



1,39 € 
0,20 €) 
1,21 € 
0,20 €) 
1,29 € 
0,20 €) 
0,39 € 
0,20 €) 
0,21 € 
0,20 €) 
0,29 € 

(finančný limit 0,09 €+ réžia 0,20 €) 

(4) Hodnota stravného pre: 
a) iní stravníci (obed) 2,69 € (finančný limit 1,19 €+ réžia 1,50 €) 

(5) 
a) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady uhrádza 
zákonný zástupca do 15. dňa príslušného mesiaca 
b) platbu za stravnú jednotku detí a žiakov v hmotnej núdzi uhrádza obec do 15. dňa v mesiaci za 
predchádzajúci mesiac podľa reálne odobratých obedov 

(1) Žiadosti o odpustenie mesačného príspevku spolu s dokladmi predkladá zákonný zástupca 
prostredníctvom školy, školského zariadenia alebo výchovno-vzdelávacieho zariadenia 
zriaďovateľovi. 

(1) Zrušuje sa: 
a) Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Tižina č. 2/2008 o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 
b) Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Tižina č. 3/2008 o výške príspevku za pobyt 
dieťaťa v materskej škole 
c) Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Tižina č. 4/2008 o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 
d) Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
a podmienky úhrady v školskej jedálni 
d) Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
a podmienky úhrady v školskej jedálni 
e) Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Tižina č. 2/2011 o výške príspevku za pobyt 
dieťaťa v materskej škole 
f) Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Tižina č. 3/2011 o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej 
jedálni 
g) Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Tižina č. 4/2011 o výške príspevku na 
režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 

§6 
Zrušovacie ustanovenie 



h) Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Tižina č. 5/2011 o výške príspevku za pobyt 
dieťaťa v materskej škole 
i) Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Tižina č. 6/2011 o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 
j) Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Tižina č. 2/2012 o výške príspevku na 
režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 

(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli v obci Dolná Tižina dňa 
31.7.2015. 

(2) Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Tižina schválilo toto VZN dňa. 17.8.2015 Uznesením č. 

(3) Toto VZN bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli v obci Dolná Tižina dňa 18.8.2015. 
(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 18.8.2015. 

9 c/2015. 

Ing. Ľubica Ďuricová, 
starostka obce 



Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Tižina v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s §8 ods. 1 zákona č. 596/2003 
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
OBCE DOLNÁ TIŽINA 

č. 3 / 2 0 1 5 
o určení školského obvodu Základnej školy v Dolnej Tižine 

§ 1 
Školský obvod ZÁKLADNEJ ŠKOLY, Dolná Tižina 28, Dolná Tižina, tvorí: 

a) katastrálne územie obce Dolná Tižina pre ročníky 1 . - 9 . 

b) katastrálne územie obce Stráža pre ročníky 1.-9. 

§2 

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má 
trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne inak. 

§3 
V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia Obec Dolná Tižina 

určí školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť 
povinnú školskú dochádzku. Ak sa tak nestane, školský obvod základnej školy, v ktorom 
budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku, určí okresný úrad -
odbor školstva. 

§4 
Zrušuje sa: 

a) Všeobecne záväzné nariadenie o určení školského obvodu zo dňa 19. marca 2004 

§5 
(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli v obci Dolná Tižina dňa.^/: 
(2) Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Tižina schválilo toto VZN dňa.ľ!... tJznesením t.P.^J.-1^^ 
(3) Toto VZN bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli v obci Dolná Tižina dňa,1f.' * ' 
(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa..?/.;.?.- % ^ 

&1 
Ing. Ľubica Duricová, 

starostka obce 
• t: C ^ 


