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“), ktoré navrhuje spôsob náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.

1.

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto „VZN“ upravuje na území mesta Nováky:
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.

Článok 2
Prerušenie alebo dočasné obmedzenie užívania pitnej vody z verejného vodovodu, alebo
odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1. Prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a. s., Banská Bystrica (ďalej „prevádzkovateľ“), v súčinnosti
s Mestom Nováky, môže prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu
alebo odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie na území Mesta Nováky len z
dôvodov uvedených v ust. § 32 ods. 1 Zákona č. 442/2002 Z. z..
2. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť Mestu Nováky, príslušným orgánom a organizáciám
a dotknutým odberateľom, prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody z verejného
vodovodu alebo odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, vrátane obnovenia
dodávky vody v normálnom režime z verejného vodovodu, v termínoch podľa § 32
Zákona č. 442/2002 Z. z..
3. Obmedzenie, prerušenie dodávky, zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu
alebo zákaz odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie, ako aj ich ukončenie,
zverejní mesto prostredníctvom mestského rozhlasu, oznámením na úradnej tabuli mesta
a na internetovej stránke mesta.
4. 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.
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Článok 3
Náhradné zásobovanie pitnou vodou
V prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov
uvedených v zákone je prevádzkovateľ oprávnený stanoviť podmienky tohto prerušenia
alebo obmedzenia a je povinný zabezpečiť náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou
vodou alebo náhradné odvádzanie odpadových vôd, a to spôsobom dohodnutým s
vlastníkom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie v medziach technických
možností a miestnych podmienok alebo ustanoveným v prevádzkovom poriadku
verejného vodovodu.
Náhradné zásobovanie pitnou vodou vykonáva prevádzkovateľ v prípade prerušenia,
alebo obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu najmä z dôvodov:
a) mimoriadnej udalosti, mimoriadnych klimatických podmienkach,
b) pri poruche na verejnom vodovode,
c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
d) pri obmedzení zásobovania vodou.
Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, prevádzkovateľ
v spolupráci s mestom zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním na
miestach distribúcie pitnej vody určených mestom. Dodávka pitnej vody náhradným
zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom cisternami, dodávkami balenej pitnej vody pre
obyvateľov alebo inými prepravnými prostriedkami.
Náhradné a núdzové zásobovanie pitnou vodou je vykonávané denne spravidla v čase od
7:00 h do 21:00 h. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na odberných miestach oznámi
mesto mestským rozhlasom, na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta.
Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody
v zníženom množstve. Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok
zabezpečiť dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou, prejde mesto na
núdzové zásobovanie pitnou vodou. Minimálna potreba pitnej vody na núdzové
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zásobovanie pitnou vodou je 15 litrov na osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých
podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac na tri po sebe nasledujúce dni.
Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že pri náhradnom a núdzovom 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. V meste Nováky je vybudovaná verejná kanalizácia, ktorej vlastníkom
a prevádzkovateľom je Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.,
Banská Bystrica a Mesto Nováky.
2. V prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd do verejnej
kanalizácie je prevádzkovateľ oprávnený stanoviť podmienky tohto prerušenia alebo
obmedzenia a je povinný zabezpečiť náhradné odvádzanie odpadových vôd spôsobom
dohodnutým s vlastníkom verejnej kanalizácie v medziach technických možností a
miestnych podmienok alebo ustanoveným v prevádzkovom poriadku verejného
vodovodu alebo v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie.
3. V prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd do verejnej
kanalizácie najmä z dôvodov:
a) mimoriadnej udalosti, mimoriadnych klimatických podmienkach,
b) pri poruche na verejnej kanalizácii,
c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
d) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prác,
prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zabezpečí ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne
odpadových vôd. Náhradné odvádzanie odpadových vôd sa zabezpečuje vývozom
cisternami /fekálnymi vozmi/ alebo inými prepravnými prostriedkami.
Článok 5
Sankcie
V prípade porušenia tohto VZN bude mesto postupovať v súlade s ustanovením § 13 ods. 9
Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Článok 6
Spoločné ustanovenia
Informácie pre obyvateľov sa vykonávajú prostredníctvom mestského rozhlasu, úradnej tabuli
mesta a internetovej stránky mesta.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
Toto VZN bolo schválené MsZ v Novákoch dňa 23. 02. 2015, uznesením č. 59/2015.
VZN nadobudne účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.
Zverejnené:
Vyhlásené:
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