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Mestské zastupiteľstvo v Strážskom, podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 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 o VV a VK“), sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení mesta 

Strážske (ďalej len „VZN“) č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd: 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto VZN upravuje na území mesta Strážske: 

a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely v čase jej 

nedostatku, 

b) spôsob náhradného zásobovania vodou, 

c) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp 

podľa miestnych podmienok. 

 

Článok 2 

Dočasné obmedzenie užívania pitnej vody 

 

1. Mesto Strážske v súčinnosti so Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. 

Košice ako prevádzkovateľom verejného vodovodu, môže dočasne obmedziť alebo 

prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodov uvedených v § 32 ods. 1 

zákona o VV a VK.  

2. Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom 

a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v termínoch 

stanovených v § 32 zákona o VV a VK, vrátane obnovenia dodávky vody v normálnom 

režime z verejného vodovodu. 

3. Obmedzenie, prerušenie dodávky, zákaz užívania pitnej vody, ako aj ich ukončenie 

vyhlási mesto mestským rozhlasom, oznámením na úradnej tabuli mesta a na 

internetovej stránke mesta. 

4. 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. 

 

Článok 3 

Náhradné zásobovanie pitnou vodou 

 

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

obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov: 

a) mimoriadnej udalosti, 

b) pri poruche na verejnom vodovode, 

c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku, 

d) pri obmedzení zásobovania vodou. 
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2. Náhradné zásobovanie do miest distribúcie pitnej vody v rámci núdzového zásobovania 

pitnou vodou sa vykonáva: 

a) cisternami, 

b) dodávkami balenej pitnej vody - výnimočne,  

c) inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody. 

3. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané spravidla denne. 

4. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na miestach distribúcie oznámi mesto mestským 

rozhlasom, na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta. 

5. Miesta distribúcie pitnej vody cisternami sú uvedené v prílohe č. 1. 

6. 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. Vlastníkom a súčasne i prevádzkovateľom verejnej kanalizácie je Východoslovenská 

vodárenská spoločnosť, a. s. Košice. 

2. V prípade prerušenia alebo obmedzia 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 ich zneškodňovanie 

odvozom do čistiarne odpadových vôd. 

 

Článok 5 

Zneškodňovanie 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 oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby - 

podnikateľa na túto činnosť, 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 troch rokov odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy a na 

vyžiadanie poverených zamestnancov mesta Strážske alebo Mestskej polície Strážske 

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 a k ohrozovaniu alebo 

poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia. 

 

Článok 6 

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 obyvateľov sa vykonávajú prostredníctvom mestského rozhlasu, 

oznámením na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta. 
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Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 bolo schválené uznesením Mestského 

zastupiteľstva č. 207/2014 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 22. 5. 2014. 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho 

zverejnení pre celé územie mesta Strážske. 

 

 

 

V Strážskom,  dňa 23. 5. 2014. 

        

 

 

 

Ing. Vladimír Dunajčák 

              primátor mesta 
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Príloha č. 1 k VZN č. 3/2014 

 

Výdajňa č. : 1 

Umiestnenie:    Námestie A. Dubčeka 300, Mestský úrad 

Obyvatelia ulíc: Mierová č. 41, 86-106, 229-245, 1. mája , Námestie A. 

Dubčeka, Obchodná 

Za výdaj zodpovedá:  poslanec MsZ 

 

Výdajňa č. : 2 

Umiestnenie:    Mierová č. 727, Stredná odborná škola 

Obyvatelia ulíc: Za záhradami, Nová, Zámočnícka, Staničná, Agátová, Brezová, 

Lipová, Gaštanová, Kasárenská, Mierová č. 139-145, 187-226 

Za výdaj zodpovedá:  poslanec MsZ 

 

Výdajňa č. : 3 

Umiestnenie:    Mierová č. 630,  

Obyvatelia ulíc: Mierová 629, 630,  

Za výdaj zodpovedá:  poslanec MsZ 

 

Výdajňa č. : 4 

Umiestnenie:    Družstevná č. 506,  

Obyvatelia ulíc: Družstevná, Vihorlatská 625 a 626 

Za výdaj zodpovedá:  poslanec MsZ 

 

Výdajňa č. : 5 

Umiestnenie:    Okružná č. 444  

Obyvatelia ulíc: Okružná, Pod hradom,  Obchodná – U3,  

Za výdaj zodpovedá:  poslanec MsZ 

 

Výdajňa č. : 6 

Umiestnenie:    Vihorlatská 622,  

Obyvatelia ulíc: Vihorlatská 621 – 624, Laborecká, Sama Chalupku, Pri parku, 

Mierová č. 1-9  

Za výdaj zodpovedá:  poslanec MsZ 

 

Výdajňa č. : 7 

Umiestnenie:    Ľudovíta Štúra č. 567,  

Obyvatelia ulíc: Pavla Horova, Fraňa Kráľa, Ľudovíta Štúra, Jahodná, Kollárova, 

Komenského (radová výstavba), Komenského 668 

Za výdaj zodpovedá:  poslanec MsZ 

 

Výdajňa č. : 8 

Umiestnenie:    Osloboditeľov č. 627,  

Obyvatelia ulíc: Mládeže, Osloboditeľov, Mierová 628, Komenského 669 

Za výdaj zodpovedá:  poslanec MsZ 

 

Výdajňa č. : 9 

Umiestnenie:    Krivošťanská č. 320,  

Obyvatelia ulíc: Krivošťanská, Laborecká (bytové domy) a obyvatelia s trvalým 

pobytom Strážske 

Za výdaj zodpovedá:              poslanec MsZ 



Výtlačok č. 4 

M E S T O  S T R Á Ž S K E  

 

vydáva 

 

 

 

DODATOK č. 1  

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU   

č. 3/2014 

 

O SPÔSOBE NÁHRADNÉHO 

ZÁSOBOVANIA VODOU A NÁHRADNÉHO 

ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN zverejnený dňa 8. 12. 2014. 

VZN schválené dňa 28. 1. 2015 uznesením č. 212/2015. 

VZN zverejnené dňa 30. 1. 2015. 

VZN zvesené z úradnej tabule dňa 16. 2. 2015. 



 
2 

Mestské zastupiteľstvo v Strážskom sa podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 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 o VV a VK“) uznieslo na tomto dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu 

mesta Strážske (ďalej len „VZN“) č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

a náhradného odvádzania odpadových vôd: 

 

Znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

a náhradného odvádzania odpadových vôd sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V článku 1 ods. 1 sa vypúšťa znenie písmena a); doterajšie písmená b) a c) sa označujú 

ako písmená a) a b). 

2. Zrušuje sa článok 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2014 o spôsobe náhradného 

zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd „Dočasné obmedzenie 

užívania pitnej vody“.  

 

 

 

Tento dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2014 bol schválený uznesením 

Mestského zastupiteľstva č. 212/2015 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 28. 1. 2015 

Tento dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2014 nadobúda účinnosť pätnástym 

dňom po jeho zverejnení pre celé územie mesta Strážske. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Strážskom dňa 16. 2. 2015.     Ing. Vladimír Dunajčák 

                   primátor mesta 

 
 



M E S T O  S T R Á Ž S K E  
 

 

 

 

 

vydáva 
 

 

 

 

 

 

 

DODATOK č. 2 

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU   

č. 3/2014 

 

O SPÔSOBE NÁHRADNÉHO 

ZÁSOBOVANIA VODOU A NÁHRADNÉHO 

ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN zverejnený dňa 16. 8. 2018. 

VZN schválené dňa 27. 9. 2018 uznesením č. 239/2018. 

VZN zverejnené dňa 3. 10. 2018 

VZN zvesené z úradnej tabule dňa  
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Mesto Strážske, v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov, podľa § 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 o VV a VK“) a v súlade 
s ustanovením § 36 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 
v znení neskorších predpisov, vydáva tento dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu 
mesta Strážske (ďalej len „VZN“) č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 
a náhradného odvádzania odpadových vôd: 

 

VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 
odpadových vôd sa mení takto: 
 
 
Znenie článku 5  Zneškodňovanie obsahu žúmp  sa nahrádza znením: 

 

Článok 5 
Zneškodňovanie obsahu žúmp 

 

1. Vlastník resp. užívateľ žumpy je povinný prevádzkovať a udržiavať žumpu tak, aby 
nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu zdravia 
obyvateľov alebo životného prostredia.  
 

2. Zakázané je vypúšťať alebo vyvážať obsah žumpy do:  

a) povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne mesta,  

b) dažďovej kanalizácie, krytých rigolov,  

c) záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy 

aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.  
 

3. Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečiť ich zneškodnenie 

odvozom do čistiarne odpadových vôd. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len 

prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, ktorým je v meste Strážske Východoslovenská 

vodárenská spoločnosť, a. s. Košice, závod Michalovce, P. O. Hviezdoslava 50, 071 01 

Michalovce, Call centrum tel.: 056/ 6810 777 alebo iná osoba oprávnená podľa zákona 

č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). 
 

4. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto 

o odvoz požiadal (ďalej len žiadateľ). Doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje: meno, 

priezvisko a adresu žiadateľa, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo 

vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá vývoz vykonala a adresu čistiarne 

odpadových vôd. 
 

5. Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný na výzvu obce alebo orgánu 

štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd za posledné dva roky. 
 

6. Obec alebo orgán štátnej vodnej správy môže žiadať predloženie dokladov o odvoze 

odpadových vôd podľa ods. 4  najskôr od 15. septembra 2020. Do 15. septembra 2020 

môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd vykonanom po 15. septembri 

2018. 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/
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7. Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný 

pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a 

nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady. 

 
 
Tento dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2014 bol schválený uznesením 

Mestského zastupiteľstva č. 239/2018 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 27. 9. 2018. 

Tento dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2014 nadobúda účinnosť pätnástym 

dňom od jeho vyvesenia. 

 
 

 

 

 

 

V Strážskom dňa 2. 10. 2018.     Ing. Vladimír Dunajčák 

                   primátor mesta 
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Rozdeľovník 

Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo vyhotovené v štyroch origináloch, ktoré sa rozdelia 

nasledovne : 

Výtlačok č. 1 a č. 2 – primátor mesta, z toho výtlačok č. 1 na založenie 

Výtlačok č. 3 – prednosta 

Výtlačok č. 4 – hlavný kontrolór  
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