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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 
 

I. prerokovalo 

 

1. upozornenie  prokurátora č. k. Pd 186/14/5511-2 zo dňa 24.11.2014 (ďalej len 

„upozornenie“), 

 

II. ukladá  

 

1. prednostovi Mestského úradu v Žiline vypracovať návrh všeobecne záväzného 

nariadenia o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Žilina. 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Dňa 05.12.2014 bolo doručené upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina 

č. k. Pd 186/14/5511-2 zo dňa 24.11.2014 (ďalej len „upozornenie“), v ktorom navrhol Mestu 

Žilina,  v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 36 

ods. 7 písm. b) a 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, vydať všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta 

Žilina.  

 

V zmysle § 29 ods. 2 zák. č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov 

je orgán verejnej správy povinný vybaviť upozornenie prokurátora a odstrániť protiprávny 

stav bez zbytočného odkladu.  

 

Dôvody upozornenia prokurátora ako aj odôvodnenie navrhovaného postupu sú bližšie 

uvedené v priloženej správe k upozorneniu. 

 

   

SPRÁVA K UPOZORNENIU PROKURÁTORA 

 

 Prokurátor v podanom upozornení konštatuje, že podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec pri výkone samosprávy najmä zabezpečuje 

verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným 

odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, 

zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a 

miestnu verejnú dopravu.  

 Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec môže vo veciach 

územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou 

Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými 



vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené 

ústavným zákonom. 

 Podľa § 36 ods. 1 písm. e) 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, orgánom verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných 

kanalizácií sú aj obce. 

V zmysle ustanovenia § 36 ods. 7 zákona č. 442/2002 Z.z. obec  

a) zabezpečuje podmienky na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejného vodovodu, na 

odvádzanie, prípadne zneškodňovanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou od jej 

obyvateľov a ďalších osôb v obci, na vyprázdňovanie obsahu domových žúmp v obci, v ktorej 

nie je verejná kanalizácia, na núdzové zásobovanie pitnou vodou, na náhradné zásobovanie 

pitnou vodou a na odvádzanie odpadových vôd, 

b) všeobecne záväzným nariadením 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, 

c) vydáva všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou a 

náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych 

podmienok, 

d) vydáva pre okresný úrad stanovisko v konaní o povolenie osobitného užívania vôd, zmene 

alebo zrušení, o povolenie zhotoviť, zmeniť alebo zrušiť vodnú stavbu a uviesť ju do prevádzky 

alebo ju z nej vyradiť, 

e) ukladá pokuty (§ 39). 

 

 

V zmysle citovanej právnej úpravy má obec stanovenú povinnosť nariadením 

obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na 

zabezpečenie zásobovanie pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku a určiť spôsob 

náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní 

obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.  

 

S poukazom na vyššie uvedené navrhujeme upozorneniu prokurátora vyhovieť 

a následne pripraviť návrh všeobecne záväzného nariadenia o spôsobe náhradného 

zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp 

na území mesta Žilina. 

 

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej 

republiky.  

 

Dopad materiálu na rozpočet mesta je neutrálny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 


