
 

 

Mesto Svätý Jur  
Všeobecne záväzné nariadenie   9 / 2015    

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Svätý Jur podľa § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s  § 36 ods. 

7 písm. c) zákona NR 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 vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 

 

Mesto Svätý Jur 

Všeobecné záväzné nariadenie 

Č.  9 / 2015 
 

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a 

o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 9 /2015 je stanovenie spôsobu 

náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania 

obsahu žúmp na podmienky mesta Svätý Jur . 
 

§2 
Náhradné zásobovanie vodou 

 

1. Náhradné zásobovanie vodou vykonáva prevádzkovateľ verejného vodovodu v spolupráci s     

     Mestom Svätý Jur na odberných miestach cisternami alebo inými prepravnými  

prostriedkami. 

2. Náhradné zásobovanie vodou je vykonávané denne, spravidla v čase od 07,00 do 21,00   

    hod. 

3. Minimálne odberné miesta pitnej vody pre náhradné zásobovanie obyvateľstva na území     

    Mesta Svätý Jur  

a) ZM  

Prostredná  pred MsÚ  

Horné predmestie – parkovisko  

Dr.Kautza – pri studni  (Bratislavská)  

b) Ul. Bratislavská pri križovatke s ul. Felcánova  

c) Ul. Pezinská  nad vchodom do cintorína, pri RD č. 21, pri Scheidlinovej záhrade 

d) Ul. Hergottova – parkovisko pri starej knižnici  

e) Ul. Hájniky – výhybňa   

f) Ul. Sasinkovou pri križovaní s ul. Krajinskou  

g) Ul. Družstevná v križovaní s ul. Gaštanovou 

h) Ul. Podhradie v križovaní s ul. Pri Peci  



i) Ul. Hradištná  pri RD  č.19 (otáčka)  

j) Ul. Krajinská – v križovaní s ul. Zuby, odstavná plocha pri polyfunkčnom dome (aut. 

zastávka smer Pezinok),  križovanie Pezinská Krajinská pri „Kríži“ 

k) Styk ulíc Kúpeľné a Pri ČOV  

l) Ul. Pri P. O. Hviezdoslava  

m) Ul. Staničná s križovaním Kollárova  

n) Ul. Partizánska, Mierová, Alexandra Dubčeka, Dukelská, Kozmonautov  

o) Ul. SNP 

p) Ul. Pri štadióne, Štúrova, 1. mája, Nová Pezinská  

q) Lokalita Kačačnice – Nákupné centrum Terno, veľké parkovisko  

 

§3 

 

Náhradné odvádzanie odpadových vôd 

 

Náhradné odvádzanie odpadových vôd vykonáva prevádzkovateľ verejnej kanalizácie 

v prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie z 

dôvodu poruchy 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. 

 

§4 

Zneškodňovanie obsahu žúmp 

 
1. Vlastník 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.  

 

2. Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené a schválené t.j.  do čistiarni  

    odpadových vôd. 
Zakázané je vypúšťať alebo vyvážať obsah žumpy do: - povrchových a podzemných vôd na 

pozemkoch v intraviláne a extraviláne mesta - stokovej siete verejnej kanalizácie - dažďovej 

kanalizácie, krytých rigolov, krytých profilov vodných tokov - záhrad, rigolov, na trávnaté 

plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa 

žumpy.  

 

3. Vlastník žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy v intervaloch 

zodpovedajúcich kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie v súlade s platnými predpismi.  

 

 

§5 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Pre oblasti neupravené týmto nariadením platia primerane ustanovenia všeobecne záväzných    

právnych predpisov Slovenskej republiky.  

2. Kontrolou dodržiavania tohto  nariadenia sú poverení :  

- poslanci mestského zastupiteľstva  

- hlavný kontrolór mesta  

- mestská polícia  



- poverení zamestnanci mesta 

 
3.VZN číslo 9 /2015 schválilo  Mestské  zastupiteľstvo vo Svätom Jure  10. 11. 2015  

    

4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom po vyvesení na úradnej tabuli mesta  

    Svätý  Jur 

 

 

 

                                                                                                  Ing. Šimon Gabura 
                                                                                                     primátor mesta  v. r. 

 

 

 

 

 

Návrh na pripomienkovanie bol zverejnený na úradnej tabuli a www.svatyjur.sk : 

odo dňa: 27. 10. 2015 

do dňa : 10. 11. 2015 

 

Po schválení Mestským zastupiteľstvom bol zverejnený na úradnej tabuli a www.svatyjur.sk: 

odo dňa: 11. 11. 2015 

do dňa:  trvá  


