Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 11/2020 zo dňa 19.11.2020 o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o
zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 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 len zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciách) a podľa Zákona č. 364/2004 Z. z. o
vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon), vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie
(ďalej len VZN):

Článok I.
Základné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa (ďalej len VZN) upravuje
a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to
nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku,
b) spôsob náhradného zásobovania vodou,
c) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd,
d) zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

Článok U.
Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody

1. Prevádzkovateľom verejného vodovodu je Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a. s. Banská Bystrica.
2. Pri prerušení alebo obmedzení dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v prípadoch
uvedených v § 32 ods. 3 a ods. 4 zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách je
prevádzkovateľ oprávnený prerušiť alebo obmedziť dodávku pitnej vody alebo odvádzanie
odpadových vôd bez predchádzajúceho upozornenia a oznámiť to neodkladne obci.
3. Primátor mesta dočasne obmedzí alebo zakáže užívanie pitnej vody z verejného vodovodu
na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z dôvodu prerušenia alebo
obmedzenie dodávky vody z verejného vodovodu uvedených v § 32 ods. 1 písm. f zákona
o verejných vodovodoch a kanalizáciách.
4. Obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody, ako aj ich ukončenie, na iné účely v čase
jej nedostatku, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou, vyhlási
mesto Nová Baňa miestnym rozhlasom, oznámením na úradnej tabuli, na webovej stránke
mesta Nová Baňa alebo iným v mieste obvyklým spôsobom až do doby odvolania, alebo
hneď oznámi dátum dokedy platí zákaz alebo obmedzenie.
5. V čase obmedzenia užívania pitnej vody a zákazu používania pitnej vody na iné účely ako
je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou je zakázané používanie pitnej vody najmä:
a) na polievanie záhrad, ihrísk a verejných priestranstiev,
b) umývanie áut,
c) napúšťanie bazénov,
d) na stavebné účely, upratovanie,
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e) údržbu domácností a iných priestorov,
f) a prevádzkovanie iných činností, pri ktorých dochádza k zvýšenej spotrebe pitnej doby.
6. Obmedzenie užívania pitnej vody je platné v čase, ktorý určí mesto Nová Baňa podľa
zváženia aktuálnej situácie potreby obmedziť dodávku pitnej vody, väčšinou od 5:00 hod.
do 23:00. Zákaz používania pitnej vody je platný od vyhlásenia zákazu až do jeho zrušenia.

Článok III.
Náhradné zásobovanie pitnou vodou
1. Prevádzkovateľ zabezpečí náhradné zásobovanie pitnou vodou. Náhradné zásobovanie
pitnou vodou je vykonávané v medziach technických možností a miestnych podmienok
prevádzkovateľa verejného vodovodu, alebo spôsobom ustanoveným v prevádzkovom
poriadku verejného vodovodu, spravidla denne, v čase od 7:00 hod. do 21:00 hod.
2. Miesta a čas náhradného zásobovania pitnou vodou oznámi mesto miestnym rozhlasom, na
úradnej tabuli mesta a na webovej stránke mesta Nová Baňa alebo iným v mieste
obvyklým spôsobom.
3. Náhradné zásobovanie pitnou vodou prevádzkovateľ verejného vodovodu vykonáva:
a) cisternami,
b) inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody.
4. Minimálna potreba pitnej vody pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou je 10 1 na osobu
denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 1 na osobu denne, najviac na tri po
sebe nasledujúce dni.

Článok IV.
Náhradné odvádzanie odpadových vôd

1. Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie je Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a. s. Banská Bystrica.
2. V prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd v prípadoch
uvedených v § 32 ods. 3 a ods. 4 zákona o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách zabezpečí prevádzkovateľ verejného vodovodu náhradné odvádzanie
odpadových vôd v medziach technických možností a miestnych podmienok
prevádzkovateľa verejnej kanalizácie, alebo spôsobom ustanoveným v prevádzkovom
poriadku verejnej kanalizácie.

Článok V.
Zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

1. Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy a zneškodňovanie
odvozom v intervaloch zodpovedajúcich kapacite žumpy, na vlastné náklady
prostredníctvom oprávnených právnických alebo fyzických osôb.
2. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec
alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu.
3. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o
odvoz požiadal.
4. Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný na výzvu obce alebo orgánu
štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva
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roky.
5. Mesto Nová Baňa realizuje zneškodňovanie obsahu žúmp prostredníctvom príspevkovej
organizácie mesta, Technických služieb mesta Nová Baňa, sídlom Dlhá lúka 18, 968 01
Nová Baňa. Týmto nie je dotknuté právo občanov objednať si zneškodnenie obsahu žúmp
prostredníctvom iných na to oprávnených právnických osôb alebo fyzických osôb.
6. V zmysle § 36, ods. 15 zákona o vodách je zakázané vypúšťať čistiarenský kal a obsah
žúmp do povrchových vôd a do podzemných vôd. S čistiarenským kalom treba nakladať
tak, aby sa minimalizovali nepriaznivé vplyvy na životné prostredie.

Článok VI.
Sankcie
1. Pri porušení všeobecne záväzného nariadenia sa postupuje podľa zákona o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a podľa vodného zákona.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné naradenie bolo prerokované a schválené na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Novej Bani dňa 19.11.2020, nariadením č..... /2020 a účinnosť nadobúda
pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.
2. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa
č. 7/2013 zo dňa 11.12.2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok.

Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli od 03.11.2020 do 17.11.2020
Všeobecne záväzné nariadenie schválené nariadením MsZ č. 11/2020 dňa 19.11.2020
Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli od 24.11. do 08.12. 2020
Všeobecne záväzné nariadenie účinné odo dňa 08.12.2020

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta
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