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Mesto Brezno v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 a § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 36 ods. 7 písm.
b) 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 vydáva pre celé
územie mesta Brezna toto všeobecne záväzné nariadenie.

§1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto nariadenia je všestranne chrániť vody pre ich celospoločenský význam,
plánovite riadiť ich odber a iné nakladanie s nimi tak, aby sa zabezpečila rovnováha medzi
spotrebou vody a kapacitou vodných zdrojov.
2. Toto nariadenie upravuje povinnosti a zodpovednosť právnických a fyzických osôb za
hospodárne využívanie pitnej vody a tiež sankcie za nedodržanie ustanovení platných
právnych predpisov.
3. Každý je povinný nakladať s pitnou vodou hospodárne a úsporne, dbať o ochranu
povrchových a podzemných vôd, najmä vôd určených pre zásobovanie pitnou vodou.
§2
Povinnosti fyzických a právnických osôb
1. Vlastníci, správcovia a užívatelia bytov, bytových domov, domov, obchodných
spoločností, družstiev a iných inštitúcií v meste a občania , ktorí užívajú pitnú vodu
z verejného vodovodu na území mesta Brezna sú povinní:
a) šetriť s pitnou vodou,
b) prípady porúch na verejných vodovodoch ihneď hlásiť na telefónnych číslach:
- 0850 111 234 (vodovody v správe spoločnosti : Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s., prevádzka vodovodov Brezno, Sekurisova 4, 977 01
Brezno ),
- 63 06 263 ( vodovody v mestskej časti Rohozná a Podkoreňová : MsÚ Brezno,
odbor správy majetku a prevádzky, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno ),
b) poruchy na vnútorných rozvodoch v dome hlásiť správcovi domu,
c) zabezpečiť urýchlené opravy vodoinštalácií a porúch na vodovodných sieťach
v spravovaných a užívaných jednotkách,
d) znížiť na najnižšiu možnú mieru spotrebu pitnej vody na technologické účely a
využívať vlastné vodné zdroje, s výnimkou vody pre strojnotechnologické a účelové
zariadenia v potravinárskych prevádzkach a priemysle.
2. Zakazuje sa užívať pitnú vodu z verejného vodovodu na:
a) umývanie a čistenie rôznych objektov v meste,
b) umývanie miestnych komunikácií a chodníkov,
c) umývanie motorových vozidiel,
d) stavebné účely.
§3
Nedostatok vody a regulačné opatrenia
1. Nedostatkom pitnej vody sa rozumie nedostatok vody vo verejnom vodovode spôsobený:
a) poklesom výdatnosti vodných zdrojov pri nedostatku zrážok,
b) vyradením vodného zdroja z prevádzky pre nevyhovujúcu akosť vody,
c) zvýšeným odberom vody, ktorý ohrozuje kapacitu vodných zdrojov.
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2. Obmedzenie odberov a úprava používania vody z verejného vodovodu sa vykonáva
regulačnými opatreniami na návrh správcu vodovodu podľa závažnosti stavu spôsobeného
nedostatkom vody.
3. Regulačné opatrenia sa vyhlasujú pre jednotlivé časti mesta alebo pre celé územie mesta
ak sa nedostatok vody vo verejnom vodovode prejavuje poruchami dodávky vody
v denných odberových špičkách alebo ak výluky dodávky vody postihujú najmä vyššie
položené časti územia mesta.
4. Vyhlásením regulačných opatrení sa pre fyzické a právnické osoby, organizácie, družstvá,
obchodné spoločnosti a iné inštitúcie a občanom obmedzuje maximálny denný odber
pitnej vody z verejného vodovodu tým, že používanie pitnej vody sa prísne zakazuje na
tieto účely:
a) polievanie záhrad a iných zelených plôch hadicou,
b) napúšťanie a dopĺňanie bazénov, kúpalísk, nádrží,
c) používanie pitnej vody pre stavebné účely,
d) polievanie cestných komunikácií, chodníkov a priľahlých plôch,
e) polievanie ihrísk a klzísk,
f) umývanie motorových vozidiel a prevádzkových mechanizmov.
5. Vyhlásením regulačných opatrení sú všetci odberatelia pitnej vody z verejného vodovodu
povinní:
a) odstrániť poruchy na vnútorných rozvodoch pitnej vody,
b) vodou šetriť a používať ju hospodárne.
§4
Zodpovednosť a sankcie
1. Za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia zodpovedajú jednotlivé
právnické a fyzické osoby.
2. Za porušenie tohto nariadenia uloží primátor mesta právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie pokutu od 99 eur do 3 319 eur v zmysle § 39 ods. 3 zákona č.
442/2002 Z. z. a v zmysle § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. môže primátor
mesta právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu až
do výšky 6 638 eur.
3. Kontrolu tohto nariadenia a sankčný postih vykonávajú poverení pracovníci obce a
mestskí policajti.
§5
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo
v Brezne.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna č. 11/2011 bolo schválené uznesením
Mestského zastupiteľstva v Brezne číslo 204/2011 zo dňa 13. 12. 2011 a nadobúda
účinnosť dňom 01.01.2012.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Brezna č. 094/2004 o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou na území mesta a
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna č. 08/2008, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna č. 094/2004 o hospodárnom nakladaní
s pitnou vodou na území mesta.

