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Návrh stanoviska komisie 

 

Komisia 

odporúča MZ MČ Bratislava-Rača 

schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Rača č. ...../2021 o 

spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní 

obsahu žúmp na území mestskej časti Bratislava - Rača.     
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Dôvodová správa 

V úvode v súčasnosti platného VZN č. 2/2014 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mestskej 

časti Bratislava-Rača je uvedený právny predpis, zákon č. 276/2001 Z .z., ktorý však neskôr po jeho 

prijatí bol zrušený a nahradený predpisom, zákonom č. 250/2012 Z. z. Nové VZN zároveň rozširuje 

rozsah týmto návrhom zrušeného VZN aj o agendu náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd pričom v zmysle §36 ods. 7 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z. obec týmto 

VZN dočasne obmedzuje alebo zakazuje užívanie pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na 

zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku. 
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Materiál: 

 

NÁVRH 

V š e o b e c n e  z á v ä z n é  n a r i a d e n i e  

mestskej časti Bratislava-Rača  

č. .../2021 

z ...................... 2021, 

 

o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mestskej časti 

Bratislava-Rača 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, čl. 18 ods. 4 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v 

súlade s § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie") upravuje na území mestskej časti 

Bratislava-Rača (ďalej len „mestská časť“) : 

a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to 

nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v mestskej časti v čase jej 

nedostatku, 

b) spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd, 

c) spôsob zneškodňovania obsahu žúmp. 

 

Článok 2 

Dočasné obmedzenie užívania pitnej vody 

 

1. Obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody, ako aj ich ukončenie sa vyhlási oznámením 

na úradnej tabuli mestskej časti a internetovej stránke mestskej časti. 

2. 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. V čase zákazu užívania pitnej vody je zakázané používanie pitnej vody, a to od vyhlásenia 

zákazu až do jeho zrušenia. 

 

Článok 3 

Náhradné zásobovanie pitnou vodou 

 

1. Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo obmedzenia 

dodávky vody z verejného vodovodu: 
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a) pri poruche na verejnom vodovode alebo na verejnej kanalizácii, 

b) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku, 

c) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach, 

d) pri obmedzení zásobovania vodou, 

e) pri poruche na vodovodnej prípojke v prípade, ak je vodovodná prípojka majetkom 

vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. 

2. Náhradné zásobovanie 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. 

4. Čas a miesto pristavenia cisterny s pitnou vodou oznámi mestská časť na úradnej tabuli 

mestskej časti a na internetovej stránke mestskej časti. 

5. 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. 

 

Článok 4 

Náhradné odvádzanie odpadových vôd 

 

1. Náhradné odvádzanie odpadových vôd sa vykonáva v prípade prerušenia alebo 

obmedzenia odvádzania odpadových vôd: 

a) pri poruche na verejnom vodovode alebo na verejnej kanalizácii, 

b) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku, 

c) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach, 

d) pri obmedzení zásobovania vodou, 

e) pri poruche na kanalizačnej prípojke v prípade, ak je kanalizačná prípojka majetkom 

vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. 

2. Náhradné odvádzanie odpadových vôd sa vykonáva: 

a) fekálnymi vozidlami, 

b) inými vozidlami spôsobilými na prepravu odpadovej vody. 

 

Článok 5 

Zneškodňovanie obsahu žúmp 

 

1. Užívateľ žumpy je povinný zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy na vlastné 

náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na 

podnikanie, v súlade s platnými predpismi, a to v intervale primeranom ku kapacite 

žumpy. 

2. Užívateľ žumpy na požiadanie kontrolných orgánov preukazuje splnenie povinnosti podľa 

ods. 1 tohto Článku originálom dokladu o zneškodnení obsahu žumpy. 

3. Obsah žumpy je zakázané vypúšťať alebo vyvážať do: 

a) povrchových a podzemných vôd na pozemkoch, 

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 . 
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Článok 6 

Kontrolná činnosť a sankcie 

 

1. Vykonávať kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia sú oprávnení: 

a) príslušníci Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

b) poverení zamestnanci mestskej časti. 

2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie v zmysle § 27b ods. 1 

písm. a) a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

môže obec za porušenie ustanovení tohto nariadenia uložiť pokutu až do výšky 6.638 Eur. 

3. Fyzickej osobe v zmysle § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov môže byť za porušenie tohto nariadenia uložená pokuta do výšky 33 Eur.  

   

 

Článok 7 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Účinnosťou tohto nariadenia sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Rača č. 2/2014 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mestskej časti Bratislava-

Rača. 

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Nariadenie bolo schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. UZN ............................ 

.................. 2021 zo dňa .................... 

2. Toto Nariadenie nadobúda účinnosť 15. októbra  2021. 

 

 

 

  Mgr. Michal Drotován 

  starosta 
 


