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Mesto Gbely podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade s § 36 ods. 7 písm. b) a c) zákona č.
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších zmien
a doplnkov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie O spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území
mesta Gbely.
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje:
a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné
na zabezpečovanie zásobovania pitnou vodu v meste v čase jej nedostatku,
b) spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou,
c) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp
v meste, v častiach v ktorých nie je verejná kanalizácia, alebo nie je z technického
hľadiska možné sa na kanalizáciu napojiť,
d) spôsob napojenia sa na verejnú kanalizáciu.
2. VZN sa vzťahuje na katastrálne územie mesta Gbely vrátane mestskej časti Adamov.
§2
Základné ustanovenia
1. Náhradné zásobovanie vodou je spôsob dodávky pitnej vody v prípade prerušenia alebo
obmedzenia dodávky pitnej vody z verejného vodovodu.
2. Komunálnymi odpadovými vodami (ďalej len „odpadová voda“) sú odpadové vody
obsahujúce rôzny podiel odpadových vôd z domácností, zariadení priemyslu, zo služieb,
sociálnej vybavenosti a vody z povrchového odtoku, ako aj všetkých ostatných vôd
vtekajúcich do verejnej kanalizácie.
3. Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo
miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie
kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie.
4. Verejnou kanalizáciou je prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich
verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem,
odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd.
5. Producentom odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie je fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom
verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie.

§3
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Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody
1. V súlade s ustanovením § 32 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách môže prevádzkovateľ prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného
vodovodu.
2. Mesto Gbely je zásobované pitnou vodou verejným vodovodom, ktorého prevádzkovateľom
je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 821 02 Bratislava.
3. O prerušení alebo obmedzení užívania pitnej vody z verejného vodovodu informuje mesto
odberateľov cestou mestského rozhlasu, oznamom na úradnej tabuli a na internetovej stránke
mesta. Vo vyhlásení sa uvedie čas, od kedy platí obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej
vody z verejného vodovodu na iné účely ako na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.
4. Obmedziť alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu je možné pri vyhlásení
regulačných stupňov z dôvodu poklesu výdatnosti vodných zdrojov najmä vplyvom
nepriaznivých klimatických podmienok alebo vyradenia vodných zdrojov alebo
vodárenských objektov z prevádzky. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu sa
v takýchto prípadoch zabezpečuje v zníženom množstve.
Pri obmedzovaní zásobovania v závislosti na jeho rozsahu môžu byť v súlade s Vyhláškou
MŽP SR č. 220/2012 Z.z. vyhlásené nasledovné regulačné stupne odberu vody:
a) pri vyhlásení regulačného stupňa č. 1 – pokles výdatnosti o 30%, platia opatrenia na
obmedzenie pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, najmä polievanie záhrad,
ihrísk, verejných priestranstiev, umývanie motorových vozidiel a napúšťanie
a dopĺňanie bazénov,
b) pri vyhlásení regulačného stupňa č. 2 – pokles výdatnosti o 50%, platia opatrenia ako
pri regulačnom stupni č. 1 a na ohrev na teplú vodu a na zníženie dodávky rozhodujúcim
odberateľom,
c) pri vyhlásení regulačného stupňa č. 3 – pokles výdatnosti o 70%, platia opatrenia ako
pri regulačnom stupni č. 1 a č. 2 a opatrenia určujúce čas dodávky pitnej vody verejným
vodovodom.
5. Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovená bez meškania po pominutí dôvodov
obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako jej
zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky pitnej vody mesto informuje
obyvateľov mesta cestou mestského rozhlasu, oznamom na úradnej tabuli a na internetovej
stránke mesta.

§4
Náhradné zásobovanie pitnou vodou
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1. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, je prevádzkovateľ
(Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.) povinný zabezpečiť náhradné zásobovanie
obyvateľstva pitnou vodou rozvozom pitnej vody v cisternách. O vzniku takejto situácie
a režime náhradného zásobovania obyvateľstva pitnou vodou informuje mesto
prostredníctvom mestského rozhlasu, oznamom na úradnej tabuli a na internetovej stránke
mesta.
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 denne v čase od
7:00 hod. do 21:00 hod.
a) rozvozom pitnej vody v cisternách, ktoré podľa potreby zabezpečí prevádzkovateľ
verejného vodovodu, do mestom určených miest výdajní pitnej vody;
b) rozvozom balenej pitnej vody do mestom určených miest výdajní pitnej vody;
c) inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody.
3. Miesta a čas náhradného zásobovania pitnou vodou oznámi mesto miestnym rozhlasom, na
úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta.
4. 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.
§5
Podmienky pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu
1. Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde
vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa
najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení
s vlastníkom verejnej kanalizácie.
2. Ak nie je nehnuteľnosť napojená na kanalizáciu a táto je tu vybudovaná, musí mať vlastník
nehnuteľnosti povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania
s odpadovými vodami.
3. Súčasťou verejnej kanalizácie v meste Gbely je aj čistiareň odpadových vôd, ktorá
zabezpečuje zodpovedajúce čistenie odpadových vôd v súlade s povolením na nakladanie
s vodami. Z tohto dôvodu je podľa zákona č. 442/2002 Z. z. zakázané vypúšťať do stokovej
siete obsah žúmp a odpadové vody z domových čistiarní odpadových vôd.
4. Podmienky pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu a miesto napojenia stanovuje
vlastník a prevádzkovateľ verejnej kanalizácie Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
§6
Náhradné odvádzanie odpadových vôd
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1. Vlastníkom a prevádzkovateľom verejnej kanalizácie mesta Gbely je Bratislavská
vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 821 02 Bratislava.
2. V prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd uvedených v § 32 ods.
3 a 4 zákona č. 442/2002 Z. z., 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.
3. Náhradné odvádzanie odpadových vôd sa zabezpečuje vývozom cisternami alebo inými
prepravnými prostriedkami.
4. O spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd prevádzkovateľom bude verejnosť
informovaná prostredníctvom mestského rozhlasu, oznamom na úradnej tabuli a na
internetovej stránke mesta.
§7
Zneškodnenie obsahu žúmp
1. Vlastník resp. užívateľ žumpy je povinný zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu
žumpy v zariadení na čistenie odpadových vôd t. j. v čistiarni odpadových vôd na vlastné
náklady prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá má na
túto činnosť oprávnenie, v súlade s platnými predpismi, a to v intervale primeranom ku
kapacite žumpy.
2. Vlastník resp. užívateľ žumpy je povinný uchovať originály dokladov o zneškodnení obsahu
žumpy po dobu 2 rokov odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy a na vyžiadanie poverených
zamestnancov mesta Gbely a príslušných orgánov štátnej správy preukázať likvidáciu
obsahu žumpy.
3. Vlastník resp. užívateľ žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby
nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia.
4. Obsah žumpy je zakázané vypúšťať alebo vyvážať do:
a) povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne mesta,
b) stokovej siete verejnej kanalizácie,
c) dažďovej kanalizácie,
d) odvodňovacích rigolov, záhrad, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné
pozemky a iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.

§8
Kontrola
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Na vyžiadanie Mesta Gbely, je vlastník nehnuteľnosti povinný preukázať sa dokladom o
spôsobe likvidácie odpadových vôd. Za takýto doklad sa bude považovať zaplatená faktúra
(doklad) za odvoz odpadových vôd. Na preukázanie stavu, že vlastník nehnuteľnosti je
napojený na kanalizáciu sa považuje doklad o zaplatení vodného a stočného Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti a.s.
§9
Priestupky a pokuty
1. Pri porušení ustanovení tohto VZN sa postupuje v súlade s príslušnými ustanoveniami
zákona č. 442/2002 Z. z. a zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
2. Výnosy z pokút uložených mestom sú príjmom rozpočtu mesta.
§ 10
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Informácie pre obyvateľov sa vykonávajú prostredníctvo mestského rozhlasu, oznámením
na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.
2. Toto VZN bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Gbely č. .........../2016 zo
dňa .............
3. Týmto VZN sa ruší VZN č. 1a/2008 O odvádzaní odpadových vôd a o zneškodnení obsahu
žúmp na území mesta zo dňa 25.4.2008 schválené uznesením č. 155/2008.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2017.

V Gbeloch dňa 18.11.2016
Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta
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