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Mesto Nemšová na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších právnych predpisov a ustanovení § 36 ods. 7 písm. c) zákona NR 

SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení 

hd á v a pre územie mesta Nemšová  toto  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. .../2018 

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o 

zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Nemšová 

Článok I  
Predmet úpravy 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“)upravuje spôsob náhradného 

zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu 

žúmp na území mesta Nemšová.  

Článok 2 
 Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou 

 

1. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody z 

verejného vodovodu alebo odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou Mestu 

Nemšová, príslušným orgánom a organizáciám a dotknutým odberateľom vody a 

producentom odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie v termínoch v zmysle § 

32 ods. 2 a 7 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

2. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, primátor mesta v 

spolupráci s prevádzkovateľom verejného vodovodu zabezpečí dodávku pitnej vody 

náhradným zásobovaním pitnou vodou. Dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním sa 

zabezpečuje rozvozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami.  

3. Odberné miesta a miesta pristavenia cisterny s pitnou vodou oznámi obec v mieste 

obvyklým spôsobom (a to na webovom sídle mesta Nemšová, miestnym rozhlasom, 

písomným oznámením na úradnej tabuli). 

 4. Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody v 

zníženom množstve. Minimálna potreba pitnej vody je 15 litrov na osobu denne, v 

mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac na tri po sebe 

nasledujúce dni. 

 5. Zásobovateľ zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou – cisternou 

nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na kvalitu pitnej 

vody .  

Článok 3 
 Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp 

 



1. Mesto Nemšová má vybudovanú verejnú kanalizáciu. Prevádzkovateľ vodovodov a 

verejnej kanalizácie v meste Nemšová je Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o., so 

sídlom J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová, ktorá je povinná zabezpečiť plynulé a bezpečné odvádzanie 

odpadových vôd ako aj náhradné odvádzanie odpadových vôd. Spôsob náhradného 

odvádzania odpadových vôd dohodne prevádzkovateľ so štatutárnym zástupcom obce a bude 

zverejnený v obci spôsobom obvyklým, a to na webovom sídle mesta Nemšová, miestnym 

rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli.  

2. Obyvatelia mesta, ktorí nie sú napojení na verejnú kanalizáciu používajú na odvádzanie 

odpadových vôd žumpy. Prevádzkovateľ (vlastník) žumpy je povinný vybudovať a 

prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a 

k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia. 

Prevádzkovateľ (vlastník) žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch 

primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa a v súlade s platnými právnymi predpismi.  

Článok 4  
Práva a povinnosti odberateľov pitnej vody 

 

1. Odberateľ pitnej vody – fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ pri 

náhradnom zásobovaní pitnou vodou má právo na odber pitnej vody v stanovenom množstve, 

- je povinný v čase náhradného zásobovania obyvateľov pitnou vodou, hospodárne nakladať s 

pitnou vodou, - dodržiavať pokyny primátora mesta pri odoberaní pitnej vody na odbernom 

mieste, - zodpovedá za kvalitu už odobratého množstva pitnej vody.  

Článok 5  
Sankcie 

1. Porušenie povinnosti a zákazu, ustanoveného týmto VZN fyzickou osobou je priestupkom 

podľa § 48 Zákona č. 372/1990 Zb o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, za 

ktorý môže obec uložiť pokutu do 33 eur.  

2. Porušenie povinnosti a zákazu, ustanoveného týmto nariadením právnickou osobou a 

fyzickou osobou – podnikateľ je iným správnym deliktom, za ktorý môže obec podľa § 27b 

Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov uložiť 

pokutu do výšky 6 638 eur.  

Článok 6f  
Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo 

v Nemšovej.  

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo Nemšová dňa 20.05. 

2018 uznesením č. ...a nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.  

V Nemšovej 20.06.2018. 

 

              Ing.  František Bagin 

                    primátor mesta 


