
MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  NOVÁKOCH 

 

 

 

(Návrh) 

V Š E O B E C N E   Z Á V A Z N É 

NARIADENIE 

MESTA NOVÁKY 

 

č. ..../2016 
                                 

ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 4/2015 o spôsobe náhradného zásobovania 

vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd. 

 
 

Mesto Nováky v rámci samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 3 písm. g) a § 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 ako „zákon č. 442/2002 Z. z.“)  

 

vydáva 
 

toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“), ktorým sa všeobecne záväzné 

nariadenie č. 4/2015 dopĺňa a mení takto: 

 

názov VZN sa mení nasledovne: VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, 

náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta 

Nováky. 

 
Článok 1 (Úvodné ustanovenia) bod 1. sa dopĺňa o odrážku d): 

d) Zneškodňovanie obsahu žúmp 

 

Článok 5 (Sankcie) sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa novým znením: 

Zneškodňovanie obsahu žúmp 

1. Vlastník resp. užívateľ žumpy je povinný zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu 

žumpy v zariadení na čistenie odpadových vôd t.j. v čistiarni odpadových vôd na vlastné 

náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa na 

túto činnosť, v súlade s platnými predpismi, a to v intervale primeranom ku kapacite žumpy. 

 



2. Vlastník resp. užívateľ žumpy je povinný uchovať originály dokladov o zneškodnení 

obsahu žumpy po dobu troch rokov odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy a na vyžiadanie 

poverených zamestnancov mesta Nováky a príslušných orgánov štátnej správy preukázať 

likvidáciu obsahu žumpy. 

 

3. Vlastník resp. užívateľ žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby 

nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia. 

 

4. Obsah žumpy je zakázané vypúšťať alebo vyvážať do: 

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

b) stokovej siete verejnej kanalizácie, 

c) dažďovej kanalizácie, 

d) odvodňovacích rigolov, záhrad, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky 

a iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.    

 

Článok 6 (Spoločné ustanovenia) sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa novým znením: 

Sankcie 

Mesto uloží pokutu podľa § 39 ods. 3) zákona č. 442/2002 Z. z. právnickej alebo fyzickej 

osobe oprávnenej na podnikanie v prípade, že poruší ustanovenie článku 2 VZN č. 4/2015 

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd vo 

výške od 99,-€ do 3319,-€. 

Okresný úrad uloží pokutu podľa § 40 ods. 2 písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. od 16,-€             

do 331,-€ za priestupok tomu, kto porušil VZN vydané podľa § 36 ods. 7 zákona č. 442/2002 

Z. z.   

 

Článok 7 (Záverečné ustanovenia) sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa novým 

znením: 

Spoločné ustanovenia 

Informácie pre obyvateľov sa vykonávajú prostredníctvom mestského rozhlasu, úradnej tabuli 

mesta a internetovej stránky mesta. 

 

Dopĺňa sa Článok 8 (Záverečné ustanovenia) s nasledovným textom: 

Toto VZN bolo schválené MsZ v Novákoch dňa ....................., uznesením č. .................. . 

VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.  

 

 

Zverejnené:                                                   Schválené: 

Vyhlásené:                                                     Účinnosť: 

 

 

 

 

 

 

 

                                        RNDr. Daniel Daniš 

                                                                                    primátor mesta 

 


