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Mesto Brezno podľa § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, vo väzbe na § 36 ods.1 písm. e) a podľa § 36 ods.7 písm. 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 regulácií v sieťových odvetviach vydáva pre územie mesta Brezno toto Všeobecne záväzné
nariadenie
I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje
spôsob náhradného
zásobovania vodou v dodávke vody z verejného vodovodu , spôsob náhradného odvádzania
odpadových vôd verejnou kanalizáciou , evidencie, nakladania a zneškodňovania odpadových vôd
zo žúmp podľa miestnych podmienok a určuje podmienky činností k nim sa vzťahujúce .

§2
Vymedzenie základných pojmov
Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
1. Orgánom verejnej správy na úseku verejných vodovodov a kanalizácií je mesto 1
2. Verejný vodovod a verejná kanalizácia je zariadenie prevádzkované vo verejnom záujme za
účelom hromadného zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a hromadného odvádzania
odpadových vôd zo sídelných útvarov.
3. Prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie (ďalej len „prevádzkovateľ")
je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie2 na
prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií a ktorá prevádzkuje verejný
vodovod alebo verejnú kanalizáciu3.
4. Náhradné zásobovanie vodou a náhradné odvádzanie odpadových vôd je činnosť a spôsob
zabezpečenia náhradnej dodávky pitnej vody pre obyvateľstvo alebo náhradný spôsob odvádzania
odpadových vôd a to zo strany prevádzkovateľa verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
5. Odpadové vody sú vody obsahujúce rôzny podiel odpadových vôd z domácností, zo služieb ako
aj všetkých vôd vtekajúcich do verejnej kanalizácie

6. Zneškodňovanie obsahu žúmp sú činnosti nakladania s odpadovými vodami od doby ich
prepravy do zariadenia určenom k účelu ich zneškodnenia .

1

§ 36 ods.1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z.z o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.
276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
2
§ 2 zákona č. 455/2001 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
3
§ 5 ods.3 zákona č. 442/2002 Z.z o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001
Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
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7. Žumpa je spravidla podzemná vodonepriepustná nádrž bez odtoku, určená na zhromažďovanie
odpadových vôd a vyhovujúca požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov
a technických noriem s dôrazom na STN 75 6081 Žumpy na splaškové odpadové vody
8. Producent odpadových vôd akumulovaných v žumpe je každý koho činnosťou odpadové
vody vznikajú a sú zhromažďované v žumpe
9. Zariadenie určené k účelu zneškodnenia obsahu žúmp je čistiareň odpadových vôd (ČOV)
technologicky prispôsobená a prevádzkovaná za účelom čistenia odpadových vôd

II. ČASŤ
NÁHRADNÉ ZÁSOBOVANIE VODOU A NÁHRADNÉ ODVÁDZANIE
ODPADOVÝCH VOD
§3
Oprávnenia prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
1. Prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je oprávnený prerušiť alebo
obmedziť dodávku pitnej vody alebo odvádzanie odpadových vôd v prípadoch vznikov situácii
vedených v osobitných všeobecne záväzných predpisoch4 ktoré môžu mať príčinnú súvislosť
k vzniku situácie vyžadujúcej náhradný spôsob dodávania vody pre obyvateľstvo alebo náhradný
spôsob odvádzania odpadových vôd
2. Vlastník/prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie nezodpovedá za škody
a ušlý zisk vzniknuté pri obmedzení alebo prerušení odvádzania odpadových vôd z dôvodu
mimoriadnej udalosti, pri prerušení dodávky elektrickej energie alebo z dôvodu, pre ktorý je
prevádzkovateľ oprávnený odvádzanie odpadových vôd obmedziť alebo prerušiť 5.
§4
Povinnosti prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v spôsobe
náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd
Prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je, mimo iných povinností stanovených
osobitnými predpismi, povinný odberateľovi, producentovi a orgánu verejnej správy preukázateľne
nahlásiť :
1. najmenej 15 dní vopred prípad plánovanej činnosti opráv, údržby a revíznych prác ,
obmedzenie alebo prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu alebo obmedzenie alebo
prerušenie odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou s uvedením doby trvania vykonania
plánovaných opráv, údržbárskych prác a revíznych prác

4

§32 ods.1 zákona č. 442/2002 Z.z o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001
Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
5
§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov
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2. najmenej tri dni vopred obmedzenie alebo prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu
alebo obmedzenie alebo prerušenie odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou pri
vyhlásení regulačných stupňov
3. najneskôr do 24 hodín pri vzniku stavu poruchy alebo obmedzenia zásobovania vodou, alebo
odvádzania odpadových vôd
4. v lehotách určených platným prevádzkovým poriadkom verejného vodovodu alebo verejnej
kanalizácie pri stave akýchkoľvek iných situácii ako vedených v bode 4.1 až 4.3 tohto ustanovenia.
5. v lehote bezodkladne stav pominutia času a dôvodov stavu náhradného zásobovania vodou
obyvateľstva alebo náhradného odvádzania odpadových vôd.
6. Prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie je povinnou osobou , po
nahlásení stavu vedenom v bode 4.1. až 4.4. tohto ustanovenia, vo veci realizovania náhradného
spôsobu dodávok pitnej vody a vody pre obyvateľstvo, tiež pre organizácie svojou činnosťou
napojené na zásobovanie obyvateľstva potravinami, na verejné stravovanie obyvateľstva, školské
zariadenia, zariadenia pre seniorov, nemocnice a to v súlade s požiadavkami na zdravotnú
bezpečnosť pitnej vody ustanovenú osobitnými predpismi , najmä spôsobom:

6.1. pristavenia certifikovaných cisterien pre pitnú vodu s dodávaním pitnej vody a vody na
miestach určených a odsúhlasených orgánom verejnej správy, pričom sa zohľadňujú okrsky
urbanizovaného prostredia sídelného útvaru mesta Brezno určené platnou územnoplánovacou
dokumentáciou nasledovne:
1) Centrum, IBV Sever, sídlisko Západ a Stred, Kasárne-Nemocnica-Banisko, sídlisko
Mazorníkovo, Mliekáreská ul.
2) Predné Halny, Zadné Halny, IBV Vrchdolinka, Bujakovo
3) Podkoreňová-Ivančíkovo, IBV Chamarovo, Rohozná
4) Priemyselná zóna I. (areál Mostáreň)
6.2. realizovaním prepoja náhradného zdroja pitnej vody do verejnej vodovodnej siete
v prípade vhodnosti náhradného zdroja pitnej vody
6.3. realizovaním náhradného spôsobu odvádzania odpadových vôd z verejnej kanalizácie
- vypúšťaním odpadových vôd z verejnej kanalizácie obtokom ak tento spôsob je povolený
a určený v platnom prevádzkovom manipulačnom poriadku kanalizácie.
6.4 realizovaním náhradného odčerpávania odpadových vôd z úsekov kanalizácie a odvozu
takto odčerpaných odpadových vôd na zneškodnenie do zariadenia k tomuto účelu určenom.

§5
Povinnosti orgánu verejnej správy
Mesto Brezno ako orgán verejnej správy pre verejné vodovody a verejné kanalizácie pri
skutočnostiach vedených v § 4 tohto nariadenia realizuje :
1. bezodkladné informovanie obyvateľstva dostupnými oznamovacími prostriedkami (napr.
mestský rozhlas, oznámenie mesta na web. stránku a pod.) o vzniku, spôsobe alebo pominutí
dôvodov náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
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2. súčinnosť s prevádzkovateľom verejného vodovodu, verejnej kanalizácie v rozsahu
stanovenom zákonom pri riešení odstránenia príčin stavu vedenom v § 4 tohto nariadenia

III . ČASŤ
ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOVÝCH VOD ZO ŽÚMP
§6
Podmienky možností zhromažďovania odpadových vôd v žumpe

1. Stavba žumpy a stavba domovej čistiarne odpadových vôd(DČOV) sa nepovažuje za verejnú
kanalizáciu ani za jej časť6
2. Stavbu žumpy7 je možné budovať v lokalitách a miestach pozemkov , kde splaškové odpadové
vody z nehnuteľnosti nie je možné odvádzať do verejnej kanalizácie z dôvodu jej neexistencie,
alebo z dôvodu technickej nemožnosti pripojenia nehnuteľnosti do verejnej kanalizácie, pričom
žumpa má byť umiestnená a riešená v rámci plochy pozemku tak, aby bolo možné jej výhľadové
pripojenie na verejnú kanalizáciu, s prihliadnutím na hygienické a estetické požiadavky stavieb
a ich odstupové vzdialenosti .
3. Žumpa sa musí umiestniť na pozemku tiež tak, aby bola prístupná pre vyprázdňovanie jej obsahu
t.j. odpadových vôd k tomu zodpovedajúcim vozidlom (napr. fekálny voz) v každom ročnom
období. Do žumpy nesmie byť odvádzaná a zaúsťovaná drénová, zrážková voda, ani voda
z povrchu terénu pozemku.
4. Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú
kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú
kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v meste, na ktorého
území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku
nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými
vodami8
§7
Povinnosti pri nakladaní s odpadovými vodami zo žúmp

1. Odpadové vody zhromažďované v žumpe sa na náklady vlastníka/producenta zneškodňujú ich
pravidelným vývozom do zariadenia k tomu účelu určenom t.j. do čistiarne odpadových vôd
(ďalej len ČOV) v čase ktorý predchádza možnosti preplnenia a preliatia obsahu žumpy

6

§ 3 ods. 4 písm.f zákona č. 442/2002 Z.z o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.
276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
7
zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
8

§ 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001
Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
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2. Producent odpadových vôd zo žumpy zabezpečuje ich vývoz, prepravu a zneškodňovanie
prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa a v súlade s
platnými predpismi

§8
Evidencia a preukazovanie zneškodnenia odpadových vôd zo žúmp
v podmienkach mesta
1 .Spôsob zneškodnenia odpadových vôd zo žúmp vlastník žumpy/producent preukazuje orgánu
verejnej správy za účelom evidencie a to do 31. marca kalendárneho roka spôsobom:
a) predloženia kópie dokladov (napr. faktúry za zneškodnenie odpadových vôd, potvrdenie
prevzatia odpadovej vody prepravcom ) za obdobie celého predchádzajúceho kalendárneho
roka.
b) predloženia originálu dokladov k nahliadnutiu, za obdobie celého predchádzajúceho
kalendárneho roka, za účelom záznamu do evidencie orgánu verejnej správy
2. Pri kontrole dokladov o vývoze/zneškodnení odpadových vôd zo žumpy sa porovnáva celkové
vyvezené množstvo so spotrebovaným množstvom vody a to podľa fakturácie odberu pitnej vody z
verejného vodovodu alebo stanoveným v súlade s osobitným predpisom9

§9
Dočasné krátkodobé zariadenia plniace funkciu žumpy
1. Prenosné WC, ako dočasné zariadenia plniace funkciu žumpy, môžu byť výnimočné použité na
krátkodobé kultúrne a športové podujatia, jarmoky, festivaly, trhy, zariadenie staveniska počas
realizácie stavby a všade tam kde nie sú k dispozícii klasické sociálne zariadenia zaúsťované do
verejnej kanalizácie, alebo tam kde nie je možnosť napojenia na splaškovú kanalizáciu.
2. Prenosné WC musí mať uzavretý a nepriepustný zásobník na splašky. Vyprázdňovanie
zachytených splaškov zo zásobníka na splašky a ich preprava k miestu zneškodnenia musí byť v
súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi tak aby nedošlo k ohrozeniu ani poškodeniu
kvality povrchových alebo podzemných vôd..
3.Na činnosť zneškodňovania obsahu prenosných dočasných zariadení plniacich funkciu žumpy sa
vzťahuje povinnosť vedená v § 7 a § 8 nariadenia.

§ 10
Zákazy
Zakázané je vypúšťať alebo vyvážať obsah žumpy a dočasných zariadení plniacich funkciu žumpy:
a) do povrchových vôd a do podzemných vôd,
b) do stokovej siete verejnej kanalizácie bez súhlasu jej prevádzkovateľa,
c) do dažďovej kanalizácie, krytých a cestných rigolov ciest a komunikácií, krytých a otvorených
profilov vodných tokov,
9

Vyhláška MŽP SR č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodávanej verejným
vodovodom a množstvá vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových
vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody
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d) do záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, na poľnohospodárske a lesné pozemky a iné
plochy a to aj v prípade že tieto plochy sú vo vlastníctve užívateľa žumpy.
e) na plochy verejných priestranstiev

IV. ČASŤ
ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ
§ 11
Sankcie
1. Porušenie tohto nariadenia sa postihuje uložením sankcie podľa osobitného zákona10
vo výške od 16 eur – do 331 eur.
2. Protiprávne konania podľa osobitných zákonov sa postihujú podľa týchto zákonov.11
3. Porušenie § 8 nariadenia je priestupkom porušenia poriadku v správe za ktoré je možné
uložiť pokutu od 33.- eur do výšky 99.-eur12.
4 . Pokuta uložená za porušenie poriadku v správe je príjmom mesta.

V. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 12
Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb
ustanovených podľa všeobecne záväzných predpisov11.

§ 13
Kontrola ustanovení
Kontrolu plnenia ustanovení tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať:
- oprávnení zamestnanci Mestského úradu v Brezne
- Mestská polícia Brezno
- Orgány dohľadu na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií13

10

§ 40 ods.1 pís.j/ 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.
11
Napríklad zákon 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; zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v
znení neskorších predpisov; zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov
12
§ 21 ods.1 písm.b, zákona č. 372/1990 Zb.o priestupkoch v znení neskorších predpisov
13
§ 38 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
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§ 14
Účinnosť
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna sa uznieslo na VZN č.2/2014 o spôsobe náhradného
zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o evidencii a zneškodňovaní obsahu
žúmp uznesením číslo 7/2014.
Všeobecne záväzné nariadenia nadobúda účinnosť dňa 07.04.2014.

