Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. /2014, o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na
území mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej „VZN“) upravuje:
a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku
b) spôsob náhradného zásobovania vodou,
c) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd zneškodňovania obsahu žúmp podľa
miestnych podmienok.
Článok 2
Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody
(1) Primátor mesta dočasne obmedzí alebo zakáže užívanie pitnej vody z verejného vodovod
na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z dôvodu uvedených v § 32 ods. 1
písm. f zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o ich zmene
a doplnení zákona č. 276 Z.z. o sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (pri
vyhlásení regulačných stupňov odberu vôd).
(2) Obmedzenie, zákaz užívania pitnej vody, ako aj ich ukončenie, sa vyhlási verenou
vyhláškou, oznámením na úradnej tabuli, v miestnej tlačí na internetovej stránke mesta.
(3) V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou
vodou je zakázané používanie pitnej vody najmä na stavebné účely, umývanie aut, polievanie
záhrad, verejných ihrísk, verejných priestranstiev, napúšťanie bazénov, upratovanie a iné v
čase od 05.00 hod. do 23.00 hod.
(4) V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou
vodou je zakázané používanie pitnej vody najmä na stavebné účely, umývanie aut, polievanie
záhrad, verejných ihrísk, verejných priestranstiev, napúšťanie bazénov, upratovanie a iné a to
od vyhlásenia zákazu až do jeho zrušenia.

Článok 3
Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
(1) Náhradné zásobovanie vodu je spôsob dodávky pitnej vody v prípade prerušenia, alebo
obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu.
(2) Mimoriadnou situáciou sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa alebo teroristické
útoky.
(3) Pri prerušení alebo obmedzení dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v prípadoch
uvedených v § 32 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných

kanalizáciách a o ich zmene a doplnení zákona č. 276 Z.z. o sieťových odvetviach v znení
neskorších predpisov zabezpečí prevádzkovateľ verejného vodovodu náhradné zásobovanie
pitnou vodou.
(4) Prevádzkovateľom verejného vodovodu a kanalizácie sú KOMVaK - Vodárne a kanalizácie
mesta Komárno a.s. E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno, ktorá môže prerušiť alebo obmedziť
dodávky vody z verejného vodovodu na základe citovaného zákona.
(5) Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané v medziach technických možností
miestnych podmienok prevádzkovateľa verejného vodovodu, alebo spôsobom ustanoveným
v prevádzkovom poriadku verejného vodovodu, spravidla denne, v čase od 07.00 hod. do 21.00
hod.
(6) Miesta a čas náhradného zásobovania pitnou vodou oznámi mesto verejnou vyhláškou, na
úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.
(7) Náhradné zásobovanie pitnou vodou prevádzkovateľ verejného vodovodu vykonáva
cisternovými vozidlami na vodu, cisternovými prívesmi alebo inými prostriedkami vhodnými na
prepravu pitnej vody.
(8) Minimálna potreba pitnej vody pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou je 10 l na osobu
denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 l na osobu denne, najviac tri po sebe
nasledujúce dni v súlade s ustanoveniami Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR
č.
220/2012 § 1 ods. 1 písm. a ) a § 4 ods. 1, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní
vodou na obdobie krízovej situácie.
Článok 4
Náhradné odvádzanie odpadových vôd
(1) Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie je KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta
Komárno.
(2) V prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd v prípadoch
uvedených v § 32 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o ich zmene a doplnení zákona č. 276 Z.z. o sieťových odvetviach v znení
neskorších predpisov zabezpečí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie náhradné odvádzanie
odpadových vôd v medziach technických možností a miestnych podmienok prevádzkovateľa,
alebo spôsobom ustanoveným v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie.

Článok 5
Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp
(1) Užívateľ žumpy je povinný zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy v čistiarni
odpadových vôd na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo
fyzickej osoby a v súlade s platnými predpismi, a to v intervale primeranom ku kapacite žumpy.
(2) Užívateľ žumpy preukazuje splnenie povinnosti podľa ods. 1. originálom dokladu o
zneškodnení obsahu žumpy na vyžiadanie orgánu štátnej vodnej správy.
(3) Užívateľ žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k
únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia
obyvateľov alebo životného prostredia.
(4) Do žúmp nie je možné odvádzať vodu z povrchového odtoku ( zrážkovú vodu )
(5) Zakazuje sa vypúšťať alebo rozlievať obsah žúmp do povrchových a podzemných vôd,
rigolov, ako aj po pozemkoch v intraviláne a extraviláne mesta.

Článok 6
Zodpovednosť za porušenie povinností
(1) Porušenia povinnosti a zákazu ustanoveného týmto všeobecne záväzných nariadením
fyzickou osobou je priestupkom podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb.. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov, za ktorý môže obec ( mesto ) uložiť pokutu do 33 EUR.
(2) Porušenie povinnosti a zákazu ustanovené týmto všeobecne záväzným nariadením
právnickou osobou a fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie je iným správnym deliktom, za
ktorý môže obec mesto uložiť pokutu od 99 eur do 3 319 eur právnickej osobe alebo fyzickej
osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila všeobecné záväzné nariadenie vydané podľa §
36 ods. 7 písm. b) zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
a o ich zmene a doplnení zákona č. 276 Z.z. o sieťových odvetviach v znení neskorších
predpisov.
Článok 7
Záverečné ustanovenie
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne
dňa 20. februára 2014.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15. marca 2014.
Komárno dňa 21. februára 2014

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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