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Návrh VZN bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov v predpísanej 15 dňovej lehote  pred rokovaním MsZ na úradnej tabuli 
a na webovej stránke mesta. Prípadné pripomienky k návrhu VZN budú predložené na 
rokovanie MsZ. 
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N á v r h    n a    u z n e s e n i e 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 

A) S c h v a ľ u j e  
 
 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NEMŠOVÁ č.         /2022, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 05/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Nemšová 

 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

Dôvodová správa K bodu: Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová  
č.         /2022, ktorým sa mení a dopĺňa VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA 
NEMŠOVÁ č. 05/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Nemšová  
 
Okresná prokuratúra v Trenčíne vydala dňa 07.10.2021 protest prokurátora Pd 224/21/3309-2, 
ktorým preskúmala zákonnosť Všeobecne záväzné nariadenia mesta Nemšová č. 5/2018  
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd  
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Nemšová (ďalej len „VZN 5/2018“), 
schváleného MsZ v Nemšovej dňa 20.06.2018 uznesením číslo 413, účinného dňa 05.07.2018.  
 
Okresná prokuratúra po preskúmaní zistila, že článok 5 v odsekoch 1. a 2. sankcie predmetného 
VZN č. 5/2018, je v rozpore či už so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 
znení alebo priamo so zákonom 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 
(ďalej len „Zákon o vodovodoch“), ktorým sa upravujú spáchané priestupky na úseku verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií. Predmetné VZN č. 5/2018 upravuje spôsob náhradného 
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 
na území mesta Nemšová. V článku 4 predmetného VZN 5/2018 sú riešené práva a povinnosti 
odberateľov pitnej vody. V napadanom článku 5 v ustanoveniach 1. a 2. sú uvedené sankcie pre 
fyzické a právnické osoby, ktoré porušujú povinnosti a zákaz ustanovené VZN 5/2018, za ktoré 
im mohla obec v priestupkovom alebo v správnom konaní uložiť pokutu. Podľa Zákona  
o vodovodoch § 40 odsek 1 písmeno j), priestupku na úseku verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií sa dopustí ten, kto porušil všeobecne záväzné nariadenie vydané v zmysle vyššie 
uvedeného zákona a podľa ustanovenia § 40 odsek 2 písmeno c) okresný úrad uloží pokutu za 
priestupok podľa odseku 1 písmeno j). Tieto vyššie uvedené ustanovenia pri udeľovaní sankcií 
nevzalo mesto Nemšová do úvahy a ustanovilo nad rámec úplné nové skutkové podstaty 
priestupkov vrátane úplne nových sadzieb za ich spáchanie. Mesto nie je oprávnené takéto 
druhy priestupkov prejednávať.  
 
Po vykonanej previerke a vydaného protestu prokurátora, navrhujeme, nerušiť súčasné VZN  
č. 5/2018 ale upraviť ho tak, že článok 5 bude zrušený. 


