Ev. č. 1/2015
Mesto Rožňava v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 36 ods. 7 písm. c) 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 v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“) vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Rožňava

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je upraviť podľa
miestnych podmienok na území mesta Rožňava:
a) spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou,
b) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a
c) zneškodňovanie obsahu žúmp.

Čl. 2
Prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu
alebo odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1. Prevádzkovateľ verejného vodovodu a prevádzkovateľ verejnej kanalizácie
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. (ďalej len „prevádzkovateľ“) môže
prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu alebo odvádzanie
odpadových vôd do verejnej kanalizácie z dôvodov vymedzených v § 32 ods.1 zákona.
2. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody
alebo odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou mestu Rožňava, príslušným
orgánom a organizáciám a dotknutým odberateľom v termínoch podľa § 32 ods. 2 a 7
zákona.
Čl. 3
Náhradné zásobovanie pitnou vodou
1. V prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody je prevádzkovateľ oprávnený
stanoviť podmienky tohto prerušenia alebo obmedzenia a je povinný zabezpečiť náhradné
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zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou spôsobom dohodnutým s vlastníkom verejného
vodovodu v medziach technických možností a miestnych podmienok alebo spôsobom
ustanoveným v prevádzkovom poriadku verejného vodovodu.
2. O spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou prevádzkovateľom bude verejnosť
informovaná prostredníctvom úradnej tabule mesta, webového sídla mesta, Rožňavskej
televízie, prípadne ďalšími spôsobmi.
3. Náhradné zásobovanie do miest distribúcie pitnej vody sa vykonáva
najmä rozvozom vody autocisternami, cisternovými prívesmi alebo inými prepravnými
prostriedkami.

Čl. 4
Náhradné odvádzanie odpadových vôd
1. V prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd do verejnej
kanalizácie je prevádzkovateľ oprávnený stanoviť podmienky tohto prerušenia alebo
obmedzenia a je povinný zabezpečiť náhradné odvádzanie odpadových vôd spôsobom
dohodnutým s vlastníkom verejnej kanalizácie v medziach technických možností
a miestnych podmienok alebo spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku verejnej
kanalizácie.
2. O spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd prevádzkovateľom, bude verejnosť
informovaná prostredníctvom úradnej tabule mesta, webového sídla mesta, Rožňavskej
televízie, prípadne inými spôsobmi.

Čl. 5
Zneškodňovanie obsahu žúmp
1. Užívateľ žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo
k úniku 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. Užívateľ žumpy je povinný
zabezpečiť vývoz a zneškodnenie obsahu žumpy prostredníctvom oprávnenej osoby na
miestach na to určených, v intervaloch zodpovedajúcich kapacite žumpy, v súlade
s platnými predpismi.
Čl. 6
Sankcie
1. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia možno použiť sankcie podľa platných právnych
predpisov 1).
1)

napr. zákon 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; zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov; zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

3

Čl. 7
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 34/2015
zo dňa 5. 3. 2015.

Pavol Burdiga
primátor mesta

