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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA
č. 124/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v meste Rimavská Sobota
a v jednotlivých mestských častiach
Mesto Rimavská Sobota v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov v súlade s § 36 ods. 7 písm. b) a c) zákona NR SR 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 územie Mesta Rimavská Sobota a jeho mestských častí toto všeobecne
záväzné nariadenie
PRVÁ ČASŤ
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje:
1) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak to je nevyhnutné
na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v meste v čase jej nedostatku;
2) spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a
zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.
Čl. 2
Vymedzenie základných pojmov
1) Na účely tohto VZN sa rozumie pod pojmom:
a) žumpa – vodotesné zariadenie na zhromažďovanie odpadových vôd, odkiaľ sú tieto
odvážané fekálnym vozidlom na čistiareň odpadových vôd;
b) zneškodňovanie obsahu žúmp – vyvezenie odpadových vôd fekálnym vozidlom na
čistiareň odpadových vôd;
c) vlastník žumpy – vlastník stavby, ku ktorej ako hlavnej stavbe plní žumpa doplnkovú
funkciu.
Čl. 3
Obmedzenie užívania pitnej vody v čase jej nedostatku
1) obmedziť alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu možno pri vyhlásení
regulačných stupňov podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona 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.
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2) Pri obmedzení dodávky pitnej vody sa realizujú opatrenia na obmedzenie nepretržitej
dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v dôsledku:
a) poklesu výdatnosti vodných zdrojov vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok,
b) vyradenia vodných zdrojov, alebo vodárenských objektov z prevádzky,
c) zničenia dôležitých úsekov verejného vodovodu.
Dodávka pitnej vody sa v takýchto prípadoch zabezpečuje v zníženom množstve.
3) K prerušeniu dodávky pitnej vody dochádza v dôsledku:
a) vyradenia kľúčových vodných zdrojov alebo vodárenských objektov z prevádzky,
b) zničenia dôležitých úsekov verejného vodovodu kedy nemožno zabezpečiť dodávku
pitnej vody.
Čl. 4
Náhradné zásobovanie vodou
1) Náhradné zásobovanie vodou sa vykonáva v prípade prerušenia, alebo obmedzenia
dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov:
a) mimoriadnej udalosti,
b) pri poruche na verejnom vodovode,
c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
d) pri obmedzení zásobovania vodou.
2) Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť mestu a príslušným orgánom a
organizáciám prerušenie alebo obmedzenie odvádzania odpadových vôd v lehotách v zmysle
§ 32 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.
3) Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, zabezpečí
prevádzkovateľ verejného vodovodu jej dodávku náhradným zásobovaním na miestach
distribúcie pitnej vody určených mestom.
4) Odberné miesta pitnej vody pre náhradné zásobovanie obyvateľstva na území mesta
Rimavská Sobota sú na :
Daxnerovo námestie, ul. K.Mikszátha, ul. Jánošíkova,
ul.Cukrovarská, ul. Hostinského, ul. Rožňavská, ul. Železničná, ul. J.Bodona, križovatka ulíc
Novomeského a Clementisa, ul. Tomašovská, ul. Dúžavská cesta, ul. Liesková, ul. Slnečná,
Sobôtka, Sabová , Vyšná Pokoradz, Nižná Pokoradz, Bakta, Mojím, Dúžava

5) Čas odberu pre jednotlivé odberné miesta bude operatívne stanovený prevádzkovateľom
verejného vodovodu. Mesto o čase odberu informuje obyvateľstvo spôsobom v mieste
obvyklým s dostatočným časovým predstihom.
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Čl. 5
Náhradné odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp
1) Vlastníkom verejnej kanalizácie je Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
a prevádzkovateľom Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť a.s.,
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
2) V prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd do verejnej
kanalizácie z dôvodu mimoriadnej udalosti /pri poruche na verejnej kanalizácii, pri
ohrození zdravia ľudí alebo majetku, pri vykonávaní plánovaných opráv,
údržbárskych a revíznych prác/ prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zabezpečí ich
zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd.
3) 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.

DRUHÁ ČASŤ
Čl. 6
Záverečné ustanovenia

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva
v Rimavskej Sobote č. 66/2014-MsZ zo dňa 23. 09.2014.
2) Všeobecne záväzné nariadenie č. 124/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp nadobúda účinnosť
15-tym dňom od jeho vyhlásenia.

JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

Dôvodová správa
Predkladaný návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rimavská Sobota o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp, vznikol vzhľadom na potrebu dodržania postupu obce pri vydávaní všeobecne
záväzného nariadenia v zmysle 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. Zo splnomocnenia obsiahnutého v ustanovení § 36
ods.7, písm. c) vyššie uvedeného zákona v znení neskorších predpisov, vyplýva pre obec
povinnosť upraviť všeobecne záväzným nariadením. Nakoľko Mesto Rimavská Sobota
doposiaľ nemalo vydané takéto všeobecne záväzné nariadenie, je potrebné bezodkladne
docieliť stav, ktorý je v súlade s vyššie uvedenou platnou legislatívou. Jedná sa vyslovene
o podmienky a postup pre náhradné zásobovanie vodou a náhradné zneškodňovanie
odpadových vôd. Účelom toho Všeobecne záväzného nariadenia nie je riešiť stav pri bežnom
prevádzkovaní zariadení na zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd, ani riešenie
problematiky odkanalizovania dotknutých mestských častí, čo je samostatná problematika
dlhodobého charakteru a celkovej stratégie rozvoja mesta. Po definitívnom vyriešení
problému v mestských častiach môžu byť bližšie podmienky v tejto oblasti upravené
samostatným VZN resp. vypracovaním dodatku k predkladanému návrhu.

V Rimavskej Sobote dňa 05.09.2014

