V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E O B C E Hrkovce
č. 1/2013
O NAKLADANÍ S OBSAHOM ŽÚMP V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ
OBCE HRKOVCE
Obecné zastupiteľstvo v Hrkovciach sa v zmysle čl. 68 Ústavy SR a v súlade s § 4 ods. 3
písm. g), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, na základe § 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, v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
u st a n o vu j e a vy d á va
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 Obce Hrkovce
o nakladaní s obsahom žúmp v katastrálnom území obce Hrkovce (ďalej len „VZN“).

§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie v záujme utvárania a ochrany zdravých podmienok,
zdravého spôsobu života obyvateľov obce a zabezpečenia verejného poriadku upravuje povinnosti
prevádzkovateľov žúmp v katastrálnom území Obce Hrkovce 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 a zariadeniach 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. Priestor nádrže je
rozdelený prepážkami na dve až tri komory postupne pretekané, v ktorých sa zhromažďuje usádzajúci
sa a postupne vyhnívajúci kal.
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“). Na
stavbu žumpy sa vydáva stavebné povolenie alebo postačí ohlásenie drobnej stavby pokiaľ spĺňa

podmienky určené zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) spolu s povolením stavby z ktorej odpadové vody bude zachytávať. V prípade, že stavba už
existuje a žumpa sa bude budovať dodatočne, povolí sa osobitným konaním.
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
Hrkovce uvedené na listoch vlastníctva č. 1 ,39,56,123,198 a č. 332 k. ú. Hrkovce

§3
Budovanie žumpy
1. Žumpa sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať do verejnej kanalizácie.
2. Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom
a technickým normám.
3. Umiestnenie žumpy na pozemku musí umožňovať prístup k žumpe za účelom jej vyprázdňovania.
Žumpa musí byť umiestnená a riešená tak aby umožňovala výhľadové pripojenie stavby na verejnú
1)
kanalizáciu .
4. Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou musí zodpovedať
2)
príslušným slovenským technickým normám .
5. Žumpu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené
užívanie susedného pozemku na určený účel.
6. Dno a steny žumpy musia byť vodotesné – nepriepustné tak aby odpadová voda nepresakovala do
okolitého prostredia a neznečisťovala ho.
7. Stavebník je povinný predložiť doklad o vodonepriepustnosti žumpy vypracovaný osobou
oprávnenou takýto doklad vydať pri kolaudačnom konaní. Doklad o vodonepriepustnosti žumpy
uchová stavebník po dobu životnosti žumpy a je povinný pravidelne podľa doporučení výrobcu
(zhotoviteľa) žumpy vykonávať skúšky vodotesnosti v určených termínoch.
3)

8. Do žúmp nie je možné odvádzať zrážkovú vodu .

§4
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. Odpadová voda odvádzaná do žúmp nie je, na rozdiel od kalu zo septikov, komunálnym odpadom
a nevzťahuje sa na ňu režim zberu a zneškodňovania komunálnych a drobných stavebných
4)
odpadov . Cena za služby spojené s vyprázdňovaním obsahu žúmp nie je súčasťou miestneho
poplatku za komunálne odpady.
3. Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy prostredníctvom oprávnených
5)
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.
6)

4. Obec Hrkovce v súlade s právnymi normami dáva na vedomie obyvateľom
spoločnosti, ktorá sa zaoberá zneškodňovaním obsahu žúmp a septikov:

obce údaje

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Ludanská 4, 934 01 Levice
Prevádzka: Mlynská 53, 936 01 Šahy,
00
00
V čase od 7 hod. do 15 hod. v pracovných dňoch.
Týmto nie je dotknuté právo prevádzkovateľa objednať si zneškodnenie obsahu žumpy aj
prostredníctvom iných právnických a fyzických osôb na to oprávnených.
5. Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolného orgánu
Obce
Hrkovce (poverení zamestnanci obce) doklad o spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy. Za
takýto doklad sa považuje napr. doklad z ČOV kde boli odpadové vody zneškodnené. Týmto nie sú
dotknuté práva iných kontrolných orgánov oprávnených takúto kontrolu vykonať.
6. Prevádzkovateľ žumpy je povinný uschovať doklad o zneškodnení odpadových vôd zo žumpy po
dobu jedného roka odo dňa zneškodnenia odpadových vôd.
7. 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
7)
žúmp do povrchových a podzemných vôd či vyvážanie do vodných tokov .
8. Prevádzkovateľ žumpy je povinný v prípadoch hodných osobitného zreteľa nechať vypracovať nový
doklad o vodotesnosti žumpy. Ide najmä o prípady, kedy je dôvodné podozrenie, že prevádzkou
žumpy môže dochádzať k znečisťovaniu podzemných a povrchových vôd alebo ku kontaminácii pôdy.

§5
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto VZN sú oprávnení vykonávať:
a) starosta Obce Hrkovce
b) poverení zamestnanci Obecného úradu v Hrkovciach
c) hlavný kontrolór Obce Hrkovce
2. Za porušenie povinností ustanovených týmto VZN môžu byť fyzické osoby postihnuté v zmysle § 46
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3. V zmysle § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu
do 6 638 eur, ak
a) poruší nariadenie
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší
vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo
vyhradených miest
c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú
pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo
pri inej mimoriadnej udalosti.
4. Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
5. Výnos z uložených pokút podľa tohto VZN je príjmom rozpočtu obce.

§6
Spoločné ustanovenie
Týmto všeobecne záväzným nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných
právnych predpisov.

§7
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované a schválené uznesením obecného
zastupiteľstva v Hrkovciach dňa 20.3. 2013, uznesením č. 88 /2013.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa: 5.4. 2013.

V Hrkovciach, dňa: 20.3. 2013

........................................................
Gejza Nagy
starosta obce

Vyvesené na pripomienkovanie dňa: 1.3.2013
Zvesené: 19.3.2013
Schválené VZN dňa: 20.3.2013
Schválené VZN vyvesené dňa: 21.3.2013

Poznámky:

1)

§ 11ods. 2 a 3 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Zb. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a

2)

STN 75 6081, STN 75 6402, STN 75 5115

3)

§ 11 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z.

4)

§ 39 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

5)

STN 75 6081 žumpy na splaškové odpadové vody

6)

§ 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 36 ods. 9 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z.

7)

§ 36 ods. 12 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov

o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov

