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139/2015
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Trebišov
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 36 ods. 7
písm. c) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodov 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“) uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení (ďalej len "VZN"):
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto VZN upravuje na území Mesta Trebišov:
a) spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou,
b) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.
Článok 2
Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
2.1
2.2

2.3

Toto VZN sa nevzťahuje na zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie odpadových vôd v čase
vzniku mimoriadnej udalosti, ktoré sa riadia ustanoveniami osobitného právneho predpisu, a to
zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Náhradné zásobovanie pitnou vodou vykonáva prevádzkovateľ verejného vodovodu
v spolupráci s Mestom Trebišov. Náhradné zásobovanie sa vykoná osobitnými prepravnými
prostriedkami určenými na prepravu pitnej vody, ktorými sú cisterny, do miest distribúcie
pitnej vody.
Miesta distribúcie pitnej vody na území Mesta Trebišov:
a) Paričov – Paričovská ulica pri objekte potravín,
b) Švermova ulica – objekt Materská škola, Ulica 29.augusta,
c) Gorkého ulica – parkovisko pred predajňou Hobby centrum,
d) sídlisko Juh – objekt kotolne, Ulica B. Nemcovej,
e) Komenského ulica – parkovisko pred športovou halou,
f) Komenského ulica – parkovisko pred nákupným centrom Kaufland,
g) Ulica J. Husa – objekt bývalej kotolne,
Strana 1 z 3

2.4
2.5
2.6

2.7

h) sídlisko Sever – parkovisko na Hodvábnej ulici,
i) sídlisko Sever – parkovisko na Ternavskej ulici,
j) Varichovská ulica - parkovisko pri zimnom štadióne,
k) Varichovská ulica – parkovisko pred Základnou školou na Pribinovej ulici,
l) Ulica Kpt. Nálepku – parkovisko pred Regionálnou veterinárnou správou, Bottova ulica,
Trebišov,
m) Cukrovarská ulica – parkovisko pri vstupnej bráne do Progress Trading a.s.,
n) Nový Majer - pred bývalou predajňou potravín,
o) Ulica Ivana Krasku – pred Základnou školou na Ulici I. Krasku,
p) Milhostov – Zvonárska ulica.
Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané spravidla denne.
Čas distribúcie pitnej vody na miesta distribúcie oznámi mesto písomným oznámením na
úradnej tabuli, na internetovej stránke mesta a mestským rozhlasom.
Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie pitnou vodou je 10 litrov na osobu
denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne (§ 4 ods. 1 vyhlášky
Ministerstva životného prostredia č. 220/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o zásobovaní pitnou vodou na obdobie krízovej situácie).
Prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou
vodou nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na kvalitu
pitnej vody.
Článok 3
Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp

3.1
3.2

3.3

3.4
3.5

V čase prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie
podľa § 32 zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách prevádzkovateľ verejnej
kanalizácie zabezpečí pravidelné náhradné odvádzanie odpadových vôd.
Vlastníci, prípadne užívatelia žumpy, zodpovedajú za pravidelný odvoz a zneškodňovanie
obsahu žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej
osoby oprávnenej na podnikanie, v súlade s platnými predpismi a to v intervale primeranom
kapacite žumpy.
Vlastníci, prípadne užívatelia žumpy sú povinní uchovávať originály dokladov o bezpečnom
zneškodnení obsahu žumpy po dobu troch rokov odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy a na
požiadanie ho predložiť kontrolným orgánom štátnej správy a povereným zamestnancom
Mesta Trebišov.
Zakazuje sa vypúšťanie obsahu žúmp do záhrad, priekop, na trávnaté plochy,
poľnohospodárske a lesné pozemky, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.
Zakazuje sa vypúšťanie obsahu žúmp do povrchových a podzemných vôd, ako aj do verejnej
kanalizácie mimo miest na to určených.
Článok 4
Sankcie

4.1
4.2

Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
a) mestská polícia
b) poverení zamestnanci mesta.
Porušenie tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa § 40 ods. 1 písm. 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 sieťových odvetviach v platnom znení, za ktorý príslušný
orgán uloží pokutu od 16 eur do 331 eur.
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4.3

Porušenie tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom je správnym
deliktom podľa § 27b ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, za ktorý mesto uloží pokutu do výšky 6638 eur.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
5.1
5.2

VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa 14.9.2015 uznesením
č. 83/2015.
VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta, t. j. dňa
1.10.2015.

PhDr. Marek Čižmár, v. r.
primátor
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