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PODPIS 
Město Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia § 6 a § 4 ods. 3 písm. g) zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znění neskorších predpisov 
a ustanovenia § 36 ods. 7 písm. b) a c) zákona č. 442/2002 Z. z. o veřejných 
vodovodoch a veřejných kanalizáciách a o zmene a doplnění zákona č. 276/2001 Z. 
z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znění vydává pre územie města 
Liptovský Mikuláš toto: 

Všeobecne závazné nariadenie města Liptovský Mikuláš č /2015/VZN 
o spósobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vod a o zneškodňovaní obsahu žúmp podťa miestnych podmienok 

ČI. 1 
Úvodné ustanovenia 

(1) Základné pojmy: 
Pre účely tohto VZN sa rozumie: 
- Núdzovým zásobováním pitnou vodou - vykonáváme organizačných, 
materiálnych a technických opatření a činností na zabezpečenie dodávok 
pitnej vody pre obyvateístvo na obdobie krízovej situácie (zásobovanie pitnou 
vodou a úžitkovou vodou1 pri přerušení jej dodávky z veřejného vodovodu. 

(2) Toto všeobecne závazné nariadenie (ďalej len „VZN") podia miestnych 
podmienok upravuje: 

a) dočasné obmedzenie alebo zakázanie užívania pitnej vody na iné 
účely, ak je to nevyhnuté na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou 
v meste v čase jej nedostatku, 

b) spósob náhradného zásobovania pitnou vodou na území města, 
c) spósob odvádzania odpadových vod v případe prerušenia alebo 

obmedzenia odvádzania vod do verejnej kanalizácie, 
d) povinnosti prevádzkovateíov žúmp pri odvádzaní odpadových vod do 

žúmp a ich následné zneškodňovanie. 

ČI. 2 
Dočasné obmedzenie alebo zakázanie 

používania pitnej vody v čase jej nedostatku alebo odvádzania odpadových 
vod veřejnou kanalizáciou 

(1) Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., so sídlom Revolučná 595, 031 05 
Liptovský Mikuláš, ako prevádzkovatel' veřejného vodovodu a prevádzkovatel' 
verejnej kanalizácie (ďalej len „prevádzkovatel'") móže prerušiť alebo obmedziť 
dodávku vody z veřejného vodovodu alebo odvádzanie odpadových vod 
do verejnej kanalizácie z dóvodov vymedzených v § 32 ods. 1 zákona č. 
442/2002 Z. z. o veřejných vodovodoch a veřejných kanalizáciách a o zmene 
a doplnění zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 
v platnom znění (ďalej len „zákon"). 

1 § 1 Vyhl. č. 220/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na 
obdobie krízovej situácie 
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(2) Dodávka pitnej vody z veřejného vodovodu sa v takýchto prípadoch 
zabezpečuje v zníženom množstve. 

(3) Obmedziť alebo přerušit' dodávku pitnej vody z veřejného vodovodu možno aj 
pri vyhlášení regulačných stupňov2. Regulačně stupně obmedzenia dodávok 
pitnej vody sú závazné pre všetkých fyzických a právnických odberateíov. 

(4) Regulačně stupně3: 
a) Regulačný stupeň číslo 1 

sa vyhlašuje, ak dojde k poklesu výdatnosti vodárenských zdrojov viac 
ako o 30% oproti priemernej spotrebe vody podfa statistických 
ukazovateíov subjektov hospodárskej mobilizácie zabezpečujúcich 
zásobovanie pitnou vodou za obdobie predchádzajúceho štvrťroka 
(ďalej len "priemerná spotřeba vody") alebo k vyradeniu vodárenských 
zdrojov z prevádzky a dodávka pitnej vody sa zabezpečuje veřejným 
vodovodom v zníženom množstve dosahujúcom 70% priemernej 
spotřeby vody. 

b) Regulačný stupeň číslo 2 sa vyhlašuje, ak dojde k poklesu výdatnosti 
vodárenských zdrojov viac ako o 50% oproti priemernej spotrebe vody 
alebo k vyradeniu vodárenských zdrojov z prevádzky a dodávka pitnej 
vody sa zabezpečuje veřejným vodovodom v zníženom množstve 
dosahujúcom 50% priemernej spotřeby vody. 

c) Regulačný stupeň číslo 3 
platí ak dojde k poklesu výdatnosti vodárenských zdrojov viac ako 
o 70% oproti priemernej spotrebe vody alebo k vyradeniu vodárenských 
zdrojov z prevádzky a dodávka pitnej vody sa veřejným vodovodom 
zabezpečuje v zníženom množstve dosahujúcom 30% priemernej 
spotřeby vody. 

(5) Pri vyhlášení regulačných stupňov sa zakazuje používanie pitnej vody na iné 
účely (polievanie záhrad, ihrísk, veřejných priestranstiev, napúšťanie a 
dopíňanie bazénov a umývanie áut). 

(6) Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z veřejného vodovodu 
na iné účely ako je zásobovanie obyvateíov pitnou vodou město oznámi 
v mieste obvyklým spósobom (oznamom na úradnej tabuli, na internetovej 
stránke města). Vo vyhlášení sa uvedie čas, odkedy platí uvedené 
obmedzenie alebo zákaz. 

ČI. 3 
Náhradně zásobovanie pitnou vodou a náhradně odvádzanie odpadových vod 

(1) Náhradně zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie odpadových vód sa 
vykonává v případe prerušenia, alebo obmedzenia dodávky vody z veřejného 

2 § 3 Vyhl. č. 220/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na 
obdobie krízovej situácie 
3 § 32 ods. 1 písm f zák. č. 442/2002 Z.z. 
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vodovodu alebo odvádzania odpadových vod veřejnou kanalizáciou najma 
z dóvodov: 

a) mimoriadnej události, mimoriadnych klimatických podmienok, 
b) pri poruche na zariadení odberatefa, 
c) pri ohrození života a zdravia l'udí alebo majetku, 
d) pri obmedzení zásobovania vodou. 

(2) Ak nemožno zabezpečit' dodávku pitnej vody veřejným vodovodom, zabezpečí 
prevádzkovatel' veřejného vodovodu v spolupráci s mestom jej dodávku 
náhradným zásobováním na miesta distribúcie pitnej vody určených mestom. 

(3) Náhradně zásobovanie na miesta distribúcie pitnej vody v rámci núdzového 
zásobovania sa vykonává: 

a) rozvozom cisternami, 
b) inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody, 
c) formou dodávky balenej pitnej vody. 

(4) V případe prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vod veřejnou 
kanalizáciou z dóvodu mimoriadnej události (pri ohrození zdravia íudí alebo 
majetku, pri vykonaní opráv) zabezpečí prevádzkovatel' v spolupráci s mestom 
náhradně odvádzanie odpadových vod. Náhradně odvádzanie odpadových vod 
sa zabezpečuje vývozom cisternami alebo inými přepravnými prostriedkami. 

(5) Miesta distribúcie pitnej vody, odběrné miesta a čas pristavenia vozidla oznámi 
město občanom v mieste obvyklým spósobom (oznamom na úradnej tabuli a na 
internetovej stránke města). Zoznam miest distribúcie pitnej vody je uvedený 
v prílohe č. 1 tohto VZN. 

(6) Náhradně a núdzové zásobovanie pitnou vodou bude vykonávané ráno v čase 
od 05:00 hod. do 08:00 hod. a večer od 17:00 hod. do 20:00 hod. 

(7) Zásobovatel' pitnej vody zodpovedá za to, že pri náhradnom a núdzovom 
zásobovaní pitnou vodou - cisternou, nedojde k zníženiu jej kvality, pričom voda 
musí spíňať všetky podmienky na kvalitu pitnej vody. 

ČI. 4 
Zneškodňovanie obsahu žump 

(1) Vlastník alebo uživatel' žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, 
aby nedochádzalo k úniku odpadových vod zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu 
alebo poškodzovaniu zdravia obyvateíov alebo životného prostredia. 

(2) Vlastník alebo uživatel' žumpy musí zabezpečit' vývoz a zneškodnenie obsahu 
žumpy na vlastně náklady prostredníctvom oprávnenej osoby a v súlade 
s platnými predpismi v intervaloch primeraných kapacitě žumpy. 

(3) Prepravca je povinný obsah žumpy odovzdať len do zariadenia na to určeného 
v súlade s platnými predpismi. 
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(4) Vlastník alebo uživatel' žumpy je povinný uchovávat' doklad o zneškodnění 
obsahu žumpy po dobu troch rokov a na požiadanie ho předložit' kontrolným 
orgánom štátnej správy alebo povereným zamestnancom města. 

(5) V případe nepreukázania dokladu o spósobe zneškodnenia obsahu žumpy 
alebo v případe zistenia znečistenia okolia žumpy, nehnuteínosti, pódy alebo 
povrchových resp. podzemných vod, ktoré by mohlo súvisieť s prevádzkou 
žumpy móže kontrolný orgán uložit' povinnost' zabezpečit' aktuálny doklad 
o skúške vodotěsnosti žumpy. 

ČI. 5 
Závěrečné ustanovenia 

(1) Na tomto všeobecne záváznom nariadení sa uznieslo Městské zastupiteistvo 
v Liptovskom Mikuláši dňa 05.02.2015. 

(2) Všeobecne závazné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej 
tabuli města. 

(3) Toto všeobecne závazné nariadenie nadobúda účinnosť pátnástym dňom od 
jeho vyvesenia na úradnej tabuli města. 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor města 
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Příloha č. 1 k VZN č. ...2015/VZN 

Miesto distribúcie 
pitnej vody 

Městská časť, územie vymedzené ulicami 

1. Vlestský úrad Hurbanova, Jesenského, Majeríkova, Štefánikova, Bottova, 
Jánošíkovo nábr., Jilemnického, Komenského, M. M. Hodžu 
i 1209, 860, 1215, Štúrova 1610, 775, 870, 1349, 4255 

2. ZŠ Janka Kráía 
3odbreziny 

Jabloňová, Lipová, Morušová, Pod slivkou, Gaštanová, 
Hrušková, Hradišská, Jefremovská, Lounská, Kemi, Opavská, 
Senická, městská časť Vitálišovce 

3. Športhotel Tatran 
3odbreziny 

^gátová, Březová, Cédrová, Dubová, Za traťou, Priebežná, 
Žiarska 

4. ZŠ Okoličianska 404 městská časť 0količné a městská časť Stošice 

5. ZŠ M.R. Martákovej, 
Hábrežie 4. apríla 

3elopotockého, , J. Volka Starohorského, Kmeťova, Nábrežie 
4. apríla, Nábrežie^ Janka Kráía, Partizánov, Pltnícka, 
3oínohospodárska, Športová, Vajanského, Vrlíkova, Jura 
Janošku - západná strana, Rázusova, Vrbická, Zgútha 
7rbického, Za Havlovci, Bellova, Kollárova, Vansovej, Hlboké 

6. ZŠ Nábr. Dr. Aurela 
Stodolu 

Bjornsonova, Borbisova, Alexyho, J. Dudu, Jura Janošku -
yýchodná strana, Krátká, Nešporova, Nová, Priemyselná, 
Socháňova, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 

7. Okresný úrad 
Námestie 
osloboditeíov 

Sernolákova, E. Šimmerovej Martinčekovej, Garbiarska, 
Hollého, J. Rumana, Kolomana Sokola, Kukučínova, M. 
Pišúta, M. M. Hodžu č. 17, 18, 24, 33, 1167, 1634, 1784, 
3326, 4396, 4058, Martina Martinčeka, Moyzesova, Nám. 
osloboditeíov, Pod Stráňami, Stráně, Podtatranského, 
Přídavky, Štúrova č. 801 -806, 873, 1036, 1793, 1968, 2341, 
1171, 4330, Tomášikova, Čsl. brigády, Hriadky, 
Hviezdoslavova, Kuzmányho, Školská, Sládkovičova, 
Šoltésovej, Tranovského, Zápotockého, 1. mája, Stodolová, 
Prvá, Druhá, Tretia, Družstevná, Guothova, Kpt. Nálepku 

8. ZŠsMŠ 
Demanovská 408/4A, 
Palúdzka 

městská časť Palúdzka 

9. Kultúrny dom, Benice městská časť Andice, městská časť Benice 

10. <ultúrny dom, 
Jptovská Ondrašová 

městská časť Liptovská Ondrašová, Ráztoky 

11. ZŠ s MŠ Demanová městská časť Demanová 

12. Kultúmy dom Bodice městská časť Bodice 

13. <ultúrny dom Ploštin městská časť Ploštin, městská časť líanovo 
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