Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 9/2013
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o
zneškodňovaní obsahu žúmp v meste Banská Štiavnica podľa miestnych podmienok

I.
Predmet dodatku
Predmetom Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 9/2013 o spôsobe náhradného

zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu
žúmp v meste Banská Štiavnica podľa miestnych podmienok (ďalej len „VZN“) je zmena častí
VZN – § 5 Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp odst.1 a odst.3 a § 6 Sankcie odst.1 a
odst.3.

II.
Zmeny v ustanoveniach
1. V § 5 Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp v odst. 1, sa ruší pôvodný text znenia:

Zneškodňovanie obsahu žúmp sa realizuje fekálnym vozidlom a vývozom do čistiarne
odpadových vôd, prostredníctvom na to oprávnených fyzických alebo právnických osôb.
a nahrádza sa textom znenia:

Zneškodňovanie obsahu žúmp sa realizuje fekálnym vozidlom a vývozom do čistiarne
odpadových vôd, prostredníctvom na to oprávnených fyzických alebo právnických osôb.
Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto
o odvoz požiadal. Doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno a priezvisko, adresu
toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia
žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových
vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd, kam boli odpadové vody vyvezené.
2. V § 5 Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp v odst. 3, sa ruší pôvodný text znenia:

Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolného orgánu podľa
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 doklad o spôsobe nakladania alebo zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy.
Prevádzkovateľ žumpy je povinný doklad archivovať po dobu minimálne 5 rokov od jeho
vydania.
a nahrádza sa textom znenia:

Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolného orgánu podľa
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 doklad o spôsobe nakladania alebo zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy.
Podľa § 80e odst.4 zákona č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) Mesto alebo orgán štátnej
vodnej správy môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd podľa § 36
ods. 4 v znení účinnom od 15. marca 2018 najskôr od 15. septembra 2020; do 15.
septembra 2020 môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd vykonanom
po 15. septembri 2018. Prevádzkovateľ žumpy je povinný doklad archivovať po dobu
minimálne 5 rokov od jeho vydania.

3. V § 6 Sankcie odst.1 sa ruší pôvodný text znenia:

Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok. Na konanie
o priestupku sa vzťahuje zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
priestupkov. V blokovom konaní priestupky prejednávajú príslušníci Mestskej polície
v Banskej Štiavnici.
a nahrádza sa textom znenia:

Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok. Na konanie
o priestupku sa vzťahuje zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.
V blokovom konaní priestupky prejednávajú príslušníci Mestskej polície
v Banskej Štiavnici.

4. V § 6 Sankcie odst.3 sa ruší pôvodný text znenia:

Podľa § 13 odst. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov Mesto môže za porušenie nariadenia právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do výšky 6 638 €.
a nahrádza sa textom znenia:

Podľa § 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mesto
môže za porušenie nariadenia právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie uložiť pokutu do výšky 6 638 €.
III.

Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica č.
9/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp v meste Banská Štiavnica podľa miestnych podmienok
zostávajú bez zmeny.
IV.
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v meste Banská Štiavnica podľa
miestnych podmienok bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Banskej Štiavnici
uznesením č. 66/2019 zo dňa 28.5.2019.
2. Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v meste Banská Štiavnica podľa
miestnych podmienok nadobúda účinnosť dňa 19. 6. 2019.
3. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov bol dodatok zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta
www.banskastiavnica.sk od 4. 6. 2019 do 19. 6. 2019.
V Banskej Štiavnici, dňa 29. 5. 2019

Mgr. Nadežda Babiaková v.r.
primátorka mesta

Dodatku č. 1 vyvesený na úradnej tabuli dňa: 4. 6. 2019
Dodatku č. 1 zvesený z úradnej tabuli dňa: ........................................

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Štiavnica
č. 9/2013 v znení dodatku č.1 (úplné znenie)
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp v meste Banská Štiavnica podľa miestnych podmienok
Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici, v zmysle § 6, ods. 1 a § 11 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a v súlade s ustanovením
§ 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 v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom o vodách č.
364/2004 Z.z. (vodný zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení (ďalej len VZN).
§1
Účel nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Štiavnica upravuje: spôsob náhradného
zásobovania vodou v čase jej nedostatku a spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd
a spôsob zneškodňovania obsahu žúmp podľa miestnych podmienok jeho zneškodňovanie
so zreteľom na ochranu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľov. Dotýka sa
všetkých občanov, ktorí žijú, alebo vlastnia domovú nehnuteľnosť na území mesta Banská
Štiavnica a fyzických a právnických osôb, ktoré prevádzkujú svoju činnosť na území mesta
Banská Štiavnica.
§2
Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody
1. Primátor mesta dočasne obmedzí alebo zakáže užívanie pitnej vody z verejného vodovodu
na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z dôvodov uvedených v § 32
ods. 1 písm. f) 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.
2. Obmedzenie, zákaz používania pitnej vody v dôsledku poklesu výdatnosti vodných
zdrojov, najmä vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok a po vzniku mimoriadnej
situácie sa vyhlási mestským rozhlasom, oznámením na úradnej tabuli a na internetovej
stránke mesta www.banskastiavnica.sk (elektronická úradná tabuľa).
3. V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov
pitnou vodou je zakázané pitnú vodu z verejného vodovodu používať na polievanie
záhrad, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut,
napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, stavebné účely, upratovanie v čase od 5:00
hod do 23:00 hod.
4. V čase zákazu užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou
vodou je zakázané používanie pitnej vody najmä na polievanie záhrad, ihrísk, verejných
priestranstiev, umývanie áut, napúšťanie bazénov, stavebné účely, upratovanie a to od
vyhlásenia zákazu až do jeho odvolania. Zákaz užívania pitnej vody na iné účely sa
vyhlási mestským rozhlasom, oznámením na úradnej tabuli mesta a na internetovej
stránke www.banskastiavnica.sk (elektronická úradná tabuľa).
5. Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovená ihneď po odpadnutí dôvodov
obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je

zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky pitnej vody mesto informuje
spôsobom
obvyklým
(mestský
rozhlas,
internetová
stránka
mesta
www.banskastiavnica.sk, úradná tabuľa mesta, elektronická úradná tabuľa).
§3
Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
1. Pri prerušení alebo obmedzení dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v prípadoch
uvedených v § 32 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zák. č. 276/2001 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov zabezpečí prevádzkovateľ verejného
vodovodu náhradné zásobovanie pitnou vodou.
2. 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 v čase od 7:00 hod
do 21:00 hod.
3. Miesta a čas náhradného zásobovania pitnou vodou oznámi Mesto mestským rozhlasom,
na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta www.banskastiavnica.sk
(elektronická úradná tabuľa).
4. Náhradné zásobovanie pitnou vodou prevádzkovateľ verejného vodovodu vykonáva:
a) cisternami,
b) inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody.
5. Minimálna potreba pitnej vody pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou je 10 l na osobu
denne, v mimoriadnych nepriaznivých podmienkach 5l na osobu denne, najviac na tri po
sebe nasledujúce dni.
§4
Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd
V prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd v prípadoch uvedených
v § 32 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zák. č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach,
v znení neskorších predpisov, zabezpečí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie náhradné
odvádzanie odpadových vôd v medziach technických možností a miestnych podmienok
prevádzkovateľa verejnej kanalizácie alebo spôsobom ustanoveným v prevádzkovom
poriadku verejnej kanalizácie.
§5
Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp
1. Zneškodňovanie obsahu žúmp sa realizuje fekálnym vozidlom a vývozom do čistiarne
odpadových vôd, prostredníctvom na to oprávnených fyzických alebo právnických osôb.
Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto
o odvoz požiadal. Doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno a priezvisko, adresu
toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia
žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových
vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd, kam boli odpadové vody vyvezené.

2. Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť jej vyprázdňovanie v intervaloch
zodpovedajúcich kapacite žumpy, na vlastné náklady, prostredníctvom oprávnených
právnických alebo fyzických osôb.
3. Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolného orgánu podľa
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 doklad o spôsobe nakladania alebo zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy.
Podľa § 80e odst.4 zákona o vodách Mesto alebo orgán štátnej vodnej správy môže žiadať
predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd podľa § 36 ods. 4 v znení účinnom od
15. marca 2018 najskôr od 15. septembra 2020; do 15. septembra 2020 môže žiadať
predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd vykonanom po 15. septembri 2018.
Prevádzkovateľ žumpy je povinný doklad archivovať po dobu minimálne 5 rokov od jeho
vydania.
4. Do žúmp nie je možné odvádzať vodu z povrchového odtoku.
5. Ak sa pri kontrole zistí, že znečisťovanie vôd, napr. studní, potoka, prípadne pôdy v okolí
žumpy je v príčinnej súvislosti s technickým stavom žumpy, v takomto prípade je užívateľ
žumpy povinný vykonať potrebné stavebno-technické opatrenia na vykonanie nápravy
a zabezpečiť vypracovanie nového dokladu o vodotesnosti žumpy.
6. Zakazuje sa vypúšťanie obsahu žump do záhrad, priekop, na trávnaté plochy a všetky
poľnohospodárske a lesné pozemky, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa. Zakazuje
sa vypúšťanie obsahu žump do povrchových a podzemných vôd a do verejnej dažďovej
kanalizácie a mimo miest na to určených.
7. Prevádzkovateľ je povinný v prípadoch odôvodneného podozrenia z úniku odpadových
vôd, tiež pri zistení znečistenia vôd, zabezpečiť vykonanie skúšky vodotesnosti žumpy
a predložiť na Mesto Banská Štiavnica nový doklad o vodotesnosti žumpy.
§6
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok. Na
konanie o priestupku sa vzťahuje zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov. V blokovom konaní priestupky prejednávajú príslušníci Mestskej
polície v Banskej Štiavnici.
2. Porušenie ustanovení § 2 tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie bude kvalifikované ako správny delikt podľa § 39 ods. 3
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,
za ktorý Mesto uloží pokutu od 99 € do 3 319 € právnickej osobe alebo
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila všeobecne záväzné nariadenie
vydané podľa § 36 ods. 7 písm. b) 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 v znení neskorších prepisov.
3. Podľa § 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Mesto môže za porušenie nariadenia právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie uložiť pokutu do výšky 6 638 €.
4. Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na škodlivé následky porušenia povinnosti,
dĺžky trvania protiprávneho stavu a na okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo.
5. Výnos z pokút uložených Mestom Banská Štiavnica je príjmom rozpočtu Mesta.

§7
Kontrolná činnosť
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva:
1. Mestská polícia.
2. Mestský úrad, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP.
3. Hlavný kontrolór.

§8
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení Mesta Banská Štiavnica sa uznieslo Mestské
zastupiteľstvo Mesta Banská Štiavnica, uznesením č.66/2019 dňa 28.5.2019 2. Toto
všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli
Mesta.

Mgr. Nadežda Babiaková v.r.
primátorka mesta

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:...................................
Dátum zvesenia z úradnej tabule:......................................

