
Všeobecné záväzné nariadenie  
 

MESTO BYTČA 
 

 č. 1/2016 
o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku, 
o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd 
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Mesta Bytča. 
 
 
Mesto Bytča v zmysle § 6, ods. 1 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a v zmysle § 36 ods.7, písm. b) a 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  

 
Článok 1 

Základné ustanovenia 
 

1.Toto všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej 
vody v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného 
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Mesta Bytča /„obce“/ 
(ďalej len ,,VZN“) upravuje: 
a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na  
     zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku 
b) spôsob náhradného zásobovania 
c) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp podľa             
    miestnych podmienok. 

 
Článok 2 

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 a o zmene a doplnení zákona  č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových 
odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 442/2002 Z.z“) môže 
prevádzkovateľ prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu. 
2.Prevádzkovateľom verejného vodovodu na území je vodárenská spoločnosť 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina. 
3.Dočasne obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely 
ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou  môže vyhlásiť primátor, a to:  
- miestnym rozhlasom, 
- prostredníctvom   SMS správ 
- písomným oznámením na úradnej tabuli 
-  na webovej stránke mesta www.bytca.sk. 
V dôsledku  poklesu výdatnosti vodného zdroja, najmä vplyvom nepriaznivých klimatických 
podmienok a po vyhlásení mimoriadnej situácie. 
Vo vyhlásení sa uvedie čas, odkedy platí obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z 
verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. 
4. V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie ako je 
zásobovanie obyvateľov pitnou vodou je zakázané pitnú vodu z verejného vodovodu používať 
na polievanie záhrad, ihriska, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na 



cintoríne, umývanie áut, budov, strojov a iných zariadení, napúšťanie bazénov a záhradných 
jazierok, polievanie klziska, stavebné účely, upratovanie a pod., a to od vyhlásenia 
obmedzenia až do jeho zrušenia. 
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 je 
zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. 
O obnovení dodávky pitnej vody obec informuje obyvateľov miestnym rozhlasom, písomným 
oznámením na úradnej tabuli a na webovej stránke obce. 
 

 
Článok 3 

Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou 
 
1. Pri prerušení alebo obmedzení dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v prípadoch 
uvedených v § 32, ods. 3 a 4 zákona č. 442/2002 Z.z. 442/2002 Z.z., zabezpečí 
prevádzkovateľ verejného vodovodu náhradné zásobovanie pitnou vodou. 
2. Podľa rozsahu vyradenia verejného vodovodu je znemožnený odber pitnej vody u 
obyvateľov obce napojených na verejný vodovod a je potrebné vykonať núdzové 
zásobovanie. 
3. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, prevádzkovateľ 
verejného vodovodu v spolupráci s obcou zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným 
zásobovaním do miest distribúcie pitnej vody určených obcou. 
Dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje: 
- rozvozom cisternou, 
- dodávkou balenej pitnej vody, 
- inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody. 
4. Odberné miesta, výdajné miesta a čas pristavenia cisterny s pitnou vodou a výdaj balenej 
vody oznámi obec v mieste obvyklým spôsobom, t.j. miestnym rozhlasom, prostredníctvom 
SMS správ, na úradnej tabuli a na webovej  stránke mesta. 
5.Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody v 
zníženom množstve. Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok na prežitie 
zabezpečiť dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou, prejde mesto na 
núdzové zásobovanie pitnou vodou. Minimálna potreba  pitnej vody na núdzové zásobovanie 
pitnou vodou je 10 litrov na osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienok 5 litrov na 
osobu denne, najviac  počas troch po sebe nasledujúcich dňoch. 
6. Prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou 
vodou nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky stanovené 
na kvalitu pitnej vody. 

Článok 4 
Náhradné odvádzanie odpadových vôd 

 
1.V prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie 
z dôvodu mimoriadnej udalosti ( pri poruche na verejnej kanalizácii, pri ohrození zdravia ľudí 
alebo majetku, pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prác) 
prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zabezpečí náhradné odvádzanie odpadových vôd v 
medziach technických možností a miestnych podmienok prevádzkovateľa verejnej 
kanalizácie. 
2.Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie sú Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.,  
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina. 



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 miestnym rozhlasom, prostredníctvom SMS správ, na úradnej 
tabuli a na webovej stránke mesta. 
 

Článok 5 
Zneškodňovanie obsahu žúmp 

 
1.Vlastník, prípadne užívateľ žumpy, v ktorej sa akumulujú odpadové vody, je povinný pri ich 
likvidácii dodržiavať všetky platné právne predpisy. 
2.Najbližšie oprávnené organizácie, ktoré sa zaoberajú vývozom a zneškodňovaním obsahu 
žúmp a septikov sú : 
- Technické služby mesta Bytča, Hlinická 403/16, 01401 Bytča, IČO: 00185655, tel.: 
041/5523221, mobil: 0907 839 395. 
3.Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakázané je vypúšťať alebo 
vyvážať obsah žúmp: 
- do povrchových a podzemných vôd, 
- do stokovej siete verejnej kanalizácie, 
- do dažďovej kanalizácie, 
- do záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, na poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy aj 
keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy. 
 
 
 

Článok 6 
Správne delikty a priestupky 

 
Porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou osobou, alebo fyzickou osobou oprávnenou 
na podnikanie je správnym deliktom, za ktorý mesto uloží pokutu podľa osobitného predpisu 
§39 ods.3 zákona č.442/2002 Z.z. 
 
 
 

Článok 7 
Spoločné ustanovenia 

 
1.Na území mesta vyhlasuje, organizuje a riadi úlohy spojené s krízovou situáciou predseda 
krízového štábu, ktorým je primátor mesta. 
2.Informácie pre občanov mesta sa vykonávajú prostredníctvom miestneho rozhlasu, SMS 
správ, úradnej tabule a webovej stránky mesta www.bytca.sk 
 
 
 
 

Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Všeobecné záväzné nariadenie  mesta Bytča č.  3/2015 o dočasnom obmedzení alebo 
zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou, 



náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta 
Bytča bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Bytči dňa 26.6.2015 uznesením 
č. 132/2015  sa ruší,  a nahrádza novým  Všeobecným záväzným nariadením  č.1/2016  o 
dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku, o spôsobe 
náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní 
obsahu žúmp na území mesta Bytča. 
 
Toto VZN: 
a) bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Bytča č. 15/2016, časť II.,  
    bod 2), zo dňa 10.03.2016 
b) bolo vyvesené dňa 15.03.2016 na úradnej tabuli Mesta Bytča 
c) bolo zvesené  dňa …........... z úradnej tabule  Mesta Bytča. 
d) nadobúda účinnosť dňa 30. 03.2016. 
 
 
 
V Bytči dňa: 15. marca 2016 

 
 
 
 
 
 
 

Bc. Miroslav Minárčik  
primátor mesta 

      
 
 
 
 
Vyvesené (vyhlásené): 15.03.2016                                            Zvesené: 
 
 

    


