Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013 o nakladaní s obsahom žúmp
v katastrálnom území Obce Zemianske Podhradie
Obecné zastupiteľstvo obce Zemianske Podhradie na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 36 písm. b)
a c) 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 sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení ( ďalej len „VZN“).
§1
Úvodné ustanovenie
Toto VZN v záujme utvárania a ochrany zdravých podmienok, zdravého spôsobu života
obyvateľov obce a zabezpečenia verejného poriadku upravuje povinnosti prevádzkovateľov
žúmp v katastrálnom území Obce Zemianske Podhradie pri odvádzaní odpadových vôd
z nehnuteľností do žúmp a ich zneškodňovaní.
§2
Základné pojmy
1.) Odpadová voda – je voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych,
zdravotníckych a iných stavbách alebo v dopravných prostriedkoch, pokiaľ má po použití
zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu), ako aj priesaková voda zo skládok odpadov
a odkalísk a skládok maštaľného hnoja. Pri nakladaní s odpadovými vodami je každý povinný
chrániť zdravie obyvateľstva a životné prostredie.
2.) Pôvodca odpadových vôd – je každý koho činnosťou odpadová voda vzniká. Pôvodca
odpadových vôd zodpovedá za nakladanie s týmito vodami a je povinný vznik odpadových
vôd čo najviac obmedzovať.
3) Splašková odpadová voda – je použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského
metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní,
stravovacích zariadení a z iných
podobných zariadení a nie je hromadená v žumpách.
4.) Septik – je zariadenie na čistenie odpadových vôd z ktorého sú vody následne vypúšťané
do povrchových alebo podzemných vôd. Jedná sa o vodnú stavbu v zmysle vodného zákona,
ktorej prevádzkovateľ musí mať okrem stavebného a kolaudačného rozhodnutia aj povolenie
na nakladanie s vodami t.j. vypúšťanie odpadových vôd do povrchových alebo podzemných
vôd. Sú to prietokové zakryté nádrže umiestnené v zemi slúžiace k odsedimentovaniu
splaškov.
5.) Žumpa – je zariadenie na zachytávanie odpadových vôd a osobitných vôd bez ich
ďalšieho vypúšťania do povrchových alebo podzemných vôd. Je to zakrytá podzemná
vodotesná nádrž bez odtoku, určená na zhromažďovanie (akumuláciu) odpadových vôd

z domácností. Vody zo žúmp sa odvádzajú na likvidáciu do vhodných zariadení napr.
čistiarne odpadových vôd (ďalej len „ČOV“).
6.) Verejné priestranstvo – za verejné priestranstvo sa považujú všetky miesta, priestory
a plochy, ktoré slúžia verejnému užívaniu ( pohybu, oddychu a rekreácii obyvateľov) vo
vlastníctve Obce Zemianske Podhradie .
§3
Povinnosti spojené s prevádzkou žumpy
1.) Prevádzkovateľ žumpy je povinný prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom
odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia
obyvateľov alebo životného prostredia.
2.) Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy prostredníctvom
oprávnených právnických alebo fyzických osôb, v intervaloch primeraných kapacite žumpy
na vlastné náklady. Zneškodniť obsah žumpy môže len osoba na to oprávnená a len v súlade
s platnými právnymi predpismi.
3.) Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolného orgánu obce
Zemianske Podhradie (poverení zamestnanci obce) doklad o spôsobe zneškodňovania
odpadových vôd zo žumpy. Týmto nie sú dotknuté práva iných kontrolných orgánov
oprávnených takúto kontrolu vykonať.
4.) Prevádzkovateľ žumpy je povinný uschovať doklad o zneškodnení odpadových vôd zo
žumpy po dobu jedného roka odo dňa zneškodnenia odpadových vôd.
5.) Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakazuje sa vypúšťanie
obsahu žúmp do záhrad a na miesta uvedené v § 2 ods.6 tohto VZN. Nie je dovolené ani
vypúšťanie obsahu žúmp do povrchových a podzemných vôd či vyvážanie do vodných tokov.

§4
Sankcie
1.) Porušenie povinnosti a zákazu ustanoveného týmto VZN fyzickou osobou je priestupkom
podľa § 47 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý
môže obec uložiť pokutu do výšky 33 €.
2.) Porušenie povinnosti a zákazu ustanoveného týmto VZN právnickou osobou a fyzickou
osobou oprávnenou na podnikanie je iným správnym deliktom, za ktorý môže obec podľa §
13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
uložiť pokutu vo výšky 6638 €.

§5
Záverečné ustanovenie
1.) Obecné zastupiteľstvo Obce Zemianske Podhradie sa na tomto VZN o nakladaní
s obsahom žúmp v katastrálnom území obce Zemianske Podhradie uznieslo dňa 13.12.2013,
číslo uznesenia 53/2013.
.

§6
Účinnosť
Toto Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s obsahom žúmp v katastrálnom území
obce Zemianske Podhradie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2014 .
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