Všeobecne záväzné nariadenie Obce Smižany
č. 105/2013
O zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Smižany

Obecné zastupiteľstvo obce Smižany v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších právnych predpisov, na základe § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z.
z o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001
o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a
o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.
Článok 1
Základné ustanovenie
Toto nariadenie sa vydáva s cieľom upraviť podmienky zneškodňovania odpadových vôd,
akumulovaných v žumpách v katastrálnom území obce Smižany.
Článok 2
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia sa považuje za
a) žumpu zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na akumuláciu splaškovej odpadovej
vody,
b) splaškovú odpadovú vodu použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu
a činností v domácnostiach, vypúšťaná z kuchýň, kúpeľní a záchodov a z iných podobných
zariadení,
c) producenta odpadových vôd, každý koho činnosťou odpadové vody vznikajú,
d) vlastníka žumpy vlastník stavby, ku ktorej ako hlavnej stavbe plní žumpa doplnkovú funkciu,
e) užívateľa žumpy jej vlastník, pokiaľ sa hodnovernými dokladmi, napríklad nájomnou zmluvou
nepreukáže, že jej užívateľom je iná osoba.
Článok 3
Stavba a prevádzka žumpy
1. Stavba žumpy musí zodpovedať osobitným predpisom. 1)

2. Žumpa sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať do verejnej
kanalizácie a musí byť situovaná tak, aby bolo možné výhľadové pripojenie stavby na
verejnú kanalizáciu.
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) Vyhláška Ministerstva ŽP Slovenskej republiky 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.
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3. Pri stavbe žumpy je potrebné zohľadniť prístup pre jej vyprázdňovanie s prihliadnutím na
hygienické a estetické požiadavky.
4. Dno a steny žumpy musia byť vodotesné – nepriepustné, tak aby odpadová voda nepresakovala do
okolitého prostredia a neznečisťovala ho.
5. Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k
únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia
obyvateľov alebo životného prostredia.

6. Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou musí zodpovedať
príslušnými slovenským technickým normám. 2)
7. Do žumpy nesmie byť odvedená zrážková voda.
8. Odpadová voda odvádzaná do žúmp nie je, na rozdiel od kalu zo septikov, komunálnym
odpadom a nevzťahuje sa naň režim zberu a zneškodňovania komunálnych a drobných
stavebných odpadov. 3)
9. V prípade vybudovania verejnej kanalizácie v mieste, kde je to technicky a kapacitne možné, je
vlastník stavby povinný do jedného roka pripojiť stavbu na túto kanalizáciu v súlade s § 23 ods. 2
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 v znení neskorších predpisov.
Článok 4
Zneškodňovanie odpadových vôd
1. Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakázané je vypúšťať alebo
vyvážať obsah žumpy:
a) do povrchových a podzemných vôd,
b) do verejnej splaškovej a dažďovej kanalizácie
c) do záhrad, na poľnohospodárske a lesné pozemky, na trávnaté a iné plochy, aj keby boli vo
vlastníctve užívateľa žumpy.
2. Užívateľ žumpy zabezpečí vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy na vlastné náklady
prostredníctvom oprávnenej právnickej alebo fyzickej osoby v súlade s platnými predpismi.

3. Užívateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu štátnej správy
a poverenému pracovníkovi obce Smižany doklad o spôsobe zhodnotenia, alebo zneškodnenia
odpadových vôd zo žumpy. Pri kontrole sa porovnáva vyvezené množstvo odpadovej vody
s fakturovaným množstvom pitnej vody, odobratej z verejného vodovodu alebo stanoveným
v súlade s osobitným predpisom. 4)
Článok 5
Sankcie
1. Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou, ak nejde o priestupok podľa platných všeobecne
záväzných právnych predpisov, bude klasifikované ako priestupok na úseku ochrany životného
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) STN 75 60081, STN 75 6402, STN 75 5115
) § 39 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za

3

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov
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) Vyhláška MŽP SR č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodávanej verejným
vodovodom a množstvá vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody.
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prostredia podľa § 45 ods. 1 Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien
a doplnkov, za čo je podľa ods. 2 tohto zákona pokuta do 99 eur.
2. Nedodržanie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou
osobou – podnikateľom, ak nejde o správny delikt podľa platných všeobecne záväzných právnych
predpisov, bude klasifikované ako porušenie VZN obce. Za porušenie tohto nariadenia môže obec
podľa § 13 ods.9 písm. a) zák. č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
uložiť pokutu do výšky 6638 eur.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných
právnych predpisov.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo Obce Smižany uznesením
č. 359/27/2013 na svojom zasadnutí dňa 19.6.2013.
3. Nariadenie nadobúda účinnosť 4.7.2013.

V Smižanoch , 20.6.2013

Ing. Michal Kotrady
starosta obce
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