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Mesto Žiar nad Hronom vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie v súlade s § 6 ods. 1 a § 
11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
na základe zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
 
 

 
ČASŤ I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

 
Mesto Žiar nad Hronom ustanovuje týmto všeobecne záväzným nariadením (VZN) 
nakladanie s povrchovými vodami na vodnej stavbe Mlynský náhon a rybníky v Parku 
Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom a jej funkcie, za účelom funkčného využívania vodnej 
stavby a zabezpečenia dodržiavania ochrany týchto vôd a ich čistoty. 

 
 
 

§ 2 
Základné pojmy 

 
1) Vodná stavba – na účely tohto VZN sa vodnou stavbou rozumie Mlynský náhon 

a rybníky v Parku Štefana Moysesa, ktorú tvorí súbor vodohospodárskych objektov 
bližšie špecifikovaných v Manipulačnom poriadku vodnej stavby. 

2) Vodohospodárske objekty – na účely tohto VZN sa vodohospodárskymi objektami 
rozumejú: 

a) Odberný objekt na Lutilskom potoku, 
b) Mlynský náhon (kanál), 
c) Okrasné rybníky č. 1 a č. 2, 
d) Retenčné rybníky č. 3 a č.4, 
e) Výpustný objekt do Lutilského potoka. 

3) Manipulačný poriadok vodnej stavby – poriadok vodnej stavby Mlynský náhon 
a rybníky v Parku Štefana Moysesa, ktorý upravuje postup prevádzkovateľa vodnej 
stavby Mesto Žiar nad Hronom pri osobitnom užívaní vôd a pri prevádzke tejto vodnej 
stavby. 

4) Útvar povrchovej vody – je vymedzená významná časť povrchovej vody, napríklad 
jazero, nádrž, potok alebo jeho úsek, rieka alebo jej úsek a kanál. 

 
 
 

ČASŤ II. 
 

§ 3 
Funkcie vodnej stavby Mlynský náhon a rybníky v  Žiari nad Hronom 

 
1) Prevádzkovateľom súboru vodohospodárskych objektov  je Mesto Žiar nad Hronom. 
2) Základná funkcia súboru vodohospodárskych objektov je historicky daná v estetike 

a vytváraní oddychovej zóny v Parku Štefana Moysesa.  



3) Odberný objekt na Lutilskom potoku slúži na odber vody z povrchového toku do 
hlavných rybníkov č. 1 a č. 2 nachádzajúcich sa v Parku Štefana Moysesa. 

4) Mlynský náhon plní funkciu priameho zásobovania vodou z odberového objektu do 
okrasných rybníkov v Parku Štefana Moysesa. Ide o jediný zdroj vody na plnenie 
rybníkov v Parku Štefana Moysesa. 

5) Hlavné okrasné rybníky č. 1 a č. 2 plnia funkciu estetiky v Parku Štefana Moysesa. 
Rybníky majú vybudované samostatné výpustné zariadenia, ktorými sú prepojené na 
retenčné rybníky č. 3 a č. 4.  

6) Retenčné okrasné rybníky č. 3 a č. 4 slúžia ako záchytné nádrže na zachytenie 
prebytočných vôd z rybníkov č. 1 a č. 2. Rybníky sú vzájomne prepojené potrubným 
systémom. 

7) Výpustný objekt do Lutilského potoka slúži na vypúšťanie vody späť do koryta 
Lutilského potoka pomocou mechanických stavidiel. 

 
 
 

§ 4 
Nakladanie s povrchovými vodami na vodnej stavbe Mlynský náhon a rybníky v  Žiari 

nad Hronom 
 

1) Zakazuje sa nakladanie s povrchovými vodami na vodnej stavbe Mlynský náhon 
a rybníky na iné účely ako na účely stanovené týmto VZN.  

2) Za nakladanie s povrchovými vodami na účely tohto VZN sa považuje: 
a) odber povrchových vôd z vodnej stavby Mlynský náhon a rybníky na rôzne účely 

jej použitia (napr. čerpanie vody z Mlynského náhonu a rybníkov na účely závlahy 
záhrad, trávnikov, tenisových kurtov a iné); 

b) vypúšťanie odpadových vôd do vodnej stavby Mlynský náhon a rybníky (napr. 
vypúšťanie septiku, fekálií mimo verejnej kanalizácie do Mlynského náhonu a 
rybníkov); 

c) vykonávanie iných činností, ktoré využívajú vlastnosti povrchových vôd z vodnej 
stavby Mlynský náhon a rybníky; 

d) činnosť ovplyvňujúca vodné pomery vodnej stavby Mlynský náhon a rybníky.  
3) Zakazuje sa  najmä: 

a) akýmkoľvek spôsobom odoberať alebo inak užívať vodu z vodnej stavby Mlynský 
náhon a rybníky na akékoľvek účely, 

b) ohrozovať a zhoršiť kvalitu vôd alebo ich zdravotnú bezchybnosť na vodnej stavbe 
Mlynský náhon a rybníky, 

c) poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, 
d) zhoršovať odtokové pomery na vodnej stavbe Mlynský náhon a rybníky, 
e) poškodzovať brehy, zariadenia a iné objekty na vodnej stavbe (napr. drevený 

altánok),1  
f) akýmkoľvek spôsobom poškodzovať vodnú stavbu Mlynský náhon a rybníky a jej 

funkcie, najmä ťažiť zeminu a kamenivo z ochranných hrádzí, vysádzať na nich 
dreviny, pásť na nich alebo preháňať cez ne hospodárske zvieratá, jazdiť po nich 
motorovými vozidlami, 

g) akýmkoľvek spôsobom poškodzovať a odstraňovať meracie zariadenia slúžiace 
pre potreby vodnej stavby Mlynský náhon a rybníky. 

 
 

                                                           
1 Podľa ustanovení vodného zákona 



Časť III. 
PORUŠENIE ZÁKONA A VZN 

 
§ 5 

Kontrolné orgány 
 

1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú príslušníci Mestskej polície 
v Žiari nad Hronom, hlavný kontrolór mesta a poverení zamestnanci mesta Žiar nad 
Hronom.  
 
 
 

§ 6 
Porušenie nariadenia a sankcie 

 
1) Za porušenie tohto VZN možno fyzickým osobám v blokovom konaní uložiť pokutu 

do výšky 33,19 eur.2 
2) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže primátor mesta v zmysle § 13 ods. 9 

zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov právnickej 
osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do výšky 6638 
eur. 

 
 
 

Časť IV. 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
§ 7 

Prechodné, záverečné a zrušovacie ustanovenia 
 

1) Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických 
osôb oprávnených na podnikanie, vyplývajúce z osobitných právnych predpisov. 
 
 
 

§ 8 
Účinnosť 

 
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiari 

nad Hronom č. 31/2009 zo dňa 23.4.2009 a nadobúda účinnosť dňom 1. júna 2009.  
 
 
 
 

Mgr. Ivan Černaj 
       primátor 

                                                           
2 Zákon č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  


