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V Prievidzi, dňa 30.04.2015 
        

Dôvodová správa 
 

k materiálu Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 163/2015 o spôsobe náhradného 
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp  

 
Podľa ustanovenia § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona číslo 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 
v znení neskorších predpisov mesto Prievidza vydáva všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe 
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu 
žúmp podľa miestnych podmienok. 
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N Á V R H 
 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 163/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a 
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 

 
Mesto Prievidza podľa § 6 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a podľa § 36 ods. 7 písm. b) a c) zák. 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 ako „zákon č. 442/2002 Z. z.“) vydáva pre územie Mesta 
Prievidza toto všeobecne záväzné nariadenie 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta (ďalej len „VZN“) upravuje na území mesta Prievidza 
podľa miestnych podmienok: 

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,  

d) spôsob zneškodňovanie obsahu žúmp. 

Článok 2 
Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody 

1. Mesto Prievidza v súčinnosti so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a. s. 
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 
mestským rozhlasom, oznámením na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta. 

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

Článok 3 
Náhradné zásobovanie vodou 

1. Náhradné zásobovanie vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody 
z verejného vodovodu.  
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2. Prevádzkovateľ verejného vodovodu je oprávnený stanoviť podmienky tohto prerušenia alebo 
obmedzenia a je povinný zabezpečiť náhradné zásobovanie pitnou vodou spôsobom dohodnutým 
s vlastníkom verejného vodovodu v medziach technických možností a miestnych podmienok alebo 
spôsobom ustanoveným v prevádzkovom poriadku verejného vodovodu. 

3. O spôsobe náhradného zásobovania vodou na odberných miestach oznámi mesto mestským 
rozhlasom, na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta. 

Článok 4 
Náhradné odvádzanie odpadových vôd 

1. Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie je Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, 
a. s. 

2. V prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie 
z dôvodu mimoriadnej udalosti (pri poruche na verejnej kanalizácii, 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 alebo 
spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie. 

3. Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd prevádzkovateľom oznámi mesto mestským 
rozhlasom, na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta. 

Článok 5 
Zneškodňovanie obsahu žúmp 

1. Vlastník žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom 
odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov 
alebo životného prostredia. 

2. Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakázané je vypúšťať alebo 
vyvážať obsah žumpy do: 

a) povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne mesta,  

b) stokovej siete verejnej kanalizácie, 

c) dažďovej kanalizácie, krytých rigolov, krytých profilov vodných tokov, 

d) záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy, aj keby 
boli vo vlastníctve užívateľa žumpy. 

3. Vlastník žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy v intervaloch 
zodpovedajúcich kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby 
alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie v súlade s platnými predpismi. 
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Článok 6 
Spoločné ustanovenia 

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

2. Informácie pre obyvateľov sa vykonávajú prostredníctvom mestského rozhlasu, na úradnej tabuli 
a na internetovej stránke mesta. 

Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Prievidzi číslo …………….. zo dňa ….. mesiaca …. 2015. 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 163/2015 o spôsobe náhradného 
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 
bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Prievidza a na internetovej stránke mesta Prievidza 
od ................  do ................ . 

3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 163/2015 o spôsobe náhradného zásobovania 
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp nadobúda 
účinnosť 15. dňom po zverejnení na úradnej tabuli mesta. 

4. Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 163/2015 o spôsobe náhradného 
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 
bude prístupné na Mestskom úrade v Prievidzi a na internetovej stránke mesta www.prievidza.sk. 

 
V Prievidzi, dňa 30. 04. 2015 
 
                                                                                 JUDr. Katarína Macháčková, v. r. 
                                                                                           primátorka mesta 
 
 



          MESTO PRIEVIDZA  
 
            Mestský úrad ,  

 
               Námestie slobody č .14, 971 01 Prievidza 1  
 
 
 
 

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1    Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza – 166 26-382/0200 
Tel.:  046/ 517 91 10 -11 , 542 69 41, Fax: 046/542 69 44                            IČO: 318 442 
www.prievidza.sk                                                                                                               e-mail:  msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk 

Návrh na uznesenie 

 
 
Mestská rada  
 
I.   berie na vedomie: 
návrh Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 163/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp   
 

II.  odporú ča – neodporúča MsZ: 
Schváliť Všeobecne záväzné nariadenie č. 163/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp   
 

 
Mestské zastupiteľstvo   
 
I. berie na vedomie: 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 163/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp   
 
II. schvaľuje – neschvaľuje:    
Všeobecne záväzné nariadenie č. 163/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp   
 

  
 
 
 
 
 
 
 


