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Mesto Hurbanovo v zmysle § 6 ods. (1) a (2) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení jeho zmien a doplnení a v súlade s § 36 ods. (7), písm. c) zákona č. 442/2002 Z. 
z. o verejných vodovodoch a 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 verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách“) vydáva: 
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
č. 99 

o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v miestach, kde je 
vybudovaná verejná kanalizácia a zneškodňovanie odpadových vôd tam, kde nie je 
vybudovaná verejná kanalizácia na území mesta Hurbanovo  
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VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  MESTA  HURBANOVO  Č. 99 
 

o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou na území v miestach, kde 
je vybudovaná verejná kanalizácia a zneškodňovanie odpadových vôd tam, kde nie je 

vybudovaná verejná kanalizácia na území mesta Hurbanovo  
 
 

Mesto Hurbanovo v zmysle § 6 ods. (1) a (2) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení jeho zmien a doplnení a v súlade s § 36 ods. (7), písm. c)  zákona č. 442/2002 Z. 
z. o verejných vodovodoch a 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 verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách“) vydáva  toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Hurbanovo o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v miestach, kde je 
vybudovaná verejná kanalizácia a zneškodňovanie odpadových vôd tam, kde nie je vybudovaná 
verejná kanalizácia na území mesta Hurbanovo. 
 
 
 

Čl. 1 
Účel úpravy 

 
 

Účelom nariadenia je zabezpečenie odvádzania a čistenia odpadovej vody, ktorá vzniká 
na území mesta Hurbanovo v stavbách a na pozemkoch prostredníctvom napojenia na verejnú 
kanalizáciu v miestach, kde je verejná kanalizácia vybudovaná, a zneškodňovanie odpadových 
vôd v miestach, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia spôsobom, ktorý je v súlade 
so zákonom o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.  
 
 
 

Čl. 2 
 
 

Vlastník stavby alebo vlastník pozemku na území mesta Hurbanovo je povinný pripojiť 
stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody (ďalej len „producent odpadových vôd“) na 
verejnú kanalizáciu mesta Hurbanova a splniť technické podmienky vlastníka verejnej 
kanalizácie prostredníctvom prevádzkovateľa verejnej kanalizácie (prevádzkovateľom verejnej 
kanalizácie vo vlastníctve Mesta Hurbanovo je: MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta 
Hurbanovo, s.r.o., so sídlom: ul. Komárňanská č. 69, 947 01 Hurbanovo) týkajúce sa najmä 
miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a je povinný uzatvoriť zmluvu o pripojení s 
vlastníkom verejnej kanalizácie prostredníctvom prevádzkovateľa verejnej kanalizácie 
v miestach, kde na území mesta Hurbanovo je vybudovaná a zriadená verejná kanalizácia 
a producent odpadových vôd nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný 
spôsob nakladania s odpadovými vodami.  
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Čl. 3 

Zneškodňovanie odpadových vôd v miestach, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia 
 
 
1. Odpadové vody zhromaždené v žumpách na území mesta Hurbanovo je dovolené vyvážať 

len na miesta na to určené. Zakázané je vypúšťať alebo vyvážať obsah žumpy: 
 
a) do povrchových vôd a podzemných vôd, 
b) do stokovej siete verejnej kanalizácie, 
c) do dažďovej kanalizácie, krytých rigolov, krytých profilov vodných tokov, 
d) do záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, na poľnohospodárske a lesné pozemky a 

iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve producenta odpadových vôd. 
 
2. Producent odpadových vôd musí zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie odpadových vôd na 

vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby –
 podnikateľa a v súlade s platnými predpismi. 

3. Prepravca odpadových vôd zhromaždených v žumpe je povinný tento obsah odovzdať 
k zneškodneniu len na miesto na to určené, a to do na čistiarne odpadových vôd, ktorej 
prevádzkový poriadok to umožňuje. 

4. Producent odpadových vôd je povinný uchovať originály dokladov o zneškodnení obsahu 
žumpy po dobu troch rokov odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy a na vyžiadanie 
príslušného orgánu štátnej správy a poverených zamestnancov Mesta Hurbanovo 
preukázať likvidáciu vyprodukovaných odpadových vôd zo stavby a z pozemkov. 

5. Producent odpadových vôd je povinný každoročne do 31. marca predložiť kópie dokladov 
(faktúry) potvrdzujúce vývoz obsahu žumpy osobou na to oprávnenou na čistiareň 
odpadových vôd za predchádzajúci kalendárny rok na Mesto Hurbanovo, so sídlom: 
ul. Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo. Týmto nie sú dotknuté práva iných 
kontrolných orgánov oprávnených na takúto kontrolu. 

6. Mesto Hurbanovo pri kontrole týchto dokladov (evidencie o vývoze odpadových vôd 
zhromaždených v žumpe) porovnáva vyvezené množstvo odpadových vôd 
so spotrebovaným množstvom vody a to podľa fakturácie odberu pitnej vody z verejného 
vodovodu alebo stanoveným v súlade s osobitným predpisom vydaným  Ministerstvom 
životného prostredia SR. 

 
 

Čl. 4 
Záverečné ustanovenie 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júna 2013. 
 
 
 
 
 
 JUDr. Margita Zemková 

primátorka mesta 
 
 


