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Mesto Sereď, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa  § 6 
ods. l zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 36 ods. 7 písm. b) a 
c) zák. 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 (ďalej ako "zákon č. 
442/2002 Z. z."), vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. xx/2014 o spôsobe náhradného 
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp (ďalej len 
„nariadenie“). 

 
§ 1 

Účel 
 
Toto nariadenie mesta Sereď 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 a zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych 
podmienok. 

 
§ 2 

Dočasné obmedzenie užívania pitnej vody 
 
1) Obyvateľstvo mesta Sereď je zásobované pitnou vodou verejným vodovodom, ktorého prevádzkovateľom 
je Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Nitra, odštepný závod Galanta a Energetika Sereď, s.r.o. 
Celková kapacita verejného vodovodu je 220 l/sek, celkový počet zásobovaných je 16 712 obyvateľov. 
2) Prevádzkovateľ môže obmedziť alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu 
podľa osobirného predpisu1. 
3) Obmedzenie, prerušenie dodávky, zákaz užívania pitnej vody, ako aj ich ukončenie sa vyhlási mestským 
rozhlasom, oznámením na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta.  
4) V čase obmedzenia užívania pitnej vody je zakázané používanie pitnej vody na polievanie záhrad, ihrísk a 
verejných priestranstiev, na umývanie áut, napúšťanie bazénov, na stavebné účely a upratovanie, a to od 
vyhlásenia obmedzenia až do jeho zrušenia. 

 
§ 3 

Náhradné zásobovanie pitnou vodou 
 

1) Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva, ak je obmedzená dodávka vody z verejného vodovodu 
alebo nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom z dôvodov: 
a) mimoriadnej udalosti 
b) pri poruche na verej nom vodovode 
c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku 
d) pri obmedzení zásobovania vodou. 
2) Náhradné zásobovanie do miest distribúcie pitnej vody v rámci núdzového zásobovania pitnou vodou sa 
vykonáva: 
a) cisternami 
b) dodávkami balenej pitnej vody 
c) inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody. 
3) Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané spravidla denne, v čase od 7:00 hod. do 21.00 hod. 
4) Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na odberných miestach oznámi mesto mestským rozhlasom, na 
úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta. 
5) Minimálna potreba pitnej vody pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou je určená osobitným predpisom2. 
6) Prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou nedôjde 
k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spÍňat' všetky podmienky na kvalitu pitnej vody. 
 

                                                 
1 § 32 ods. 1 zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 

Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach 
2 § 3 vyhlášky MŽP SR č. 220/2012 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej 

situácie 



§ 4 
Náhradné odvádzanie odpadových vôd 

 
1) Vlastníkom časti verejnej kanalizácie je mesto, vlastníkom čistiarne odpadových vôd, časti verejnej 
kanalizácie a súčasne i prevádzkovateľom verejnej kanalizácie je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, 
a. s., Nitra. 
2) V prípade prerušenia alebo obmedzia odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie z dôvodu 
mimoriadnej udalosti podľa osobirného predpisu1 prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zabezpečí ich 
zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd. 

 
§ 5 

Zneškodňovanie obsahu žúmp 
 

1) Vlastník 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. 
2) Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakázané je vypúšťať alebo vyvážať obsah 
žumpy do: 
- povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne mesta 
- stokovej siete verejnej kanalizácie 
- dažďovej kanalizácie, krytých rigolov, krytých profilov vodných tokov 
- záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy, aj keby boli vo 
vlastníctve užívateľa žumpy. 
3) Vlastník žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy v intervaloch zodpovedajúcich 
kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby 
oprávnenej na podnikanie v súlade s platnými predpismi.  

 
§ 6 

Suché WC 
 

l) Prenosné suché WC môže byt' použité na krátkodobé kultúrne a športové podujatia, jarmoky, festivaly, 
trhy, zariadenia staveniska počas realizácie stavby a všade tam, kde nie sú k dispozícii klasické sociálne 
zariadenia alebo nie je možnosť napojenia na verejnú kanalizáciu. 
2) Suché WC musí mať uzavretý nepriepustný zásobník na splašky objemu min. 100 litrov. Vyprázdňovanie 
zachytených splaškov musí byt' zabezpečené prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej 
osoby oprávnenej na podnikanie v súlade s platnými predpismi. 

 
§ 7 

Správne delikty a priestupky 
 
1) Mesto Sereď uloží pokutu právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila toto 
nariadenie podľa osobitného predpisu.3 
2) Priestupku na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií sa dopustí vlastník 
vodovodnej prípojky a vlastník kanalizačnej prípojky podľa osobitného predpisu.4 
 

§ 8 
Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa vyhlásenia. 

 

 

 

                                                 
3 § 39 ods. 3 zákona č. 442/2001  
4 § 40 zákona č. 442/2001  



V Seredi dňa :  

 

 

                                                                                                                     ................................... 
         Ing. Martin Tomčányi   
                      primátor Mesta Sereď 
 
Nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa 18. 02. 2014 uznesením číslo 
xx/2014 
 
Deň vyhlásenia:  
Deň zvesenia:  
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