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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. 2/2014 o spôsobe náhradného 

zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp (ďalej len 

„nariadenie“). 

 

§ 1 

Účel 
 

Toto nariadenie mesta Sereď (daľej len "mesto") 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 a zákaz užívania pitnej vody 
 
1) Obmedzenie, prerušenie dodávky, zákaz užívania pitnej vody "na iné účely", ak je to nevyhnutné na 

zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v meste v čase jej nedostatku ako aj ukončenie obmedzenia sa 

vyhlási mestským rozhlasom, oznámi na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta.  

2) Na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v meste v čase jej 

nedostatku sa rozumie zakáz používania pitnej vody na (iné ako potravinárske účely) polievanie záhrad, 

ihrísk a verejných priestranstiev, na umývanie áut, napúšťanie bazénov, na stavebné účely a to od vyhlásenia 

obmedzenia až do jeho zrušenia. 

 

§ 3 

Náhradné zásobovanie pitnou vodou 
 

1) Náhradné zásobovanie pitnou vodou 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. 

2) Náhradné zásobovanie pitnou vodou, čas pristavenia cisterny s pitnou vodou a odberné miesta pitnej vody 

oznámi mesto mestským rozhlasom, na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta podľa potreby. 

 

§ 4 

Náhradné odvádzanie odpadových vôd 
 
V prípade prerušenia alebo obmedzia odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie z dôvodu 

mimoriadnej udalosti podľa osobirného predpisu
1
 prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zabezpečí ich 

zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd na vlastné náklady. 

 

§ 5 

Zneškodňovanie obsahu žúmp 
 

1) 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 

                                                 
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 



- záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy, aj keby boli vo 

vlastníctve užívateľa žumpy. 

2) 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 

Správne delikty a priestupky 
 

1) Mesto uloží pokutu právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila toto 

nariadenie podľa osobitného predpisu.
2 

2) Priestupku na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií sa dopustí vlastník 

vodovodnej prípojky a vlastník kanalizačnej prípojky podľa osobitného predpisu.
3
 

 

§ 8 

Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.  

 

 

V Seredi dňa :  

 

 

                                                                                                                     ................................... 

         Ing. Martin Tomčányi   

                      primátor Mesta Sereď 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi sa na tomto nariadení uznieslo dňa 15. 04. 2014 uznesením číslo 47/2014. 

 

 

Deň vyhlásenia: 16. 04. 2014 

 
Deň zvesenia:   

                                                 
2 § 39 ods. 3 zákona č. 442/2002  

3 § 40 zákona č. 442/2002  


