VZN č. 5/2019
o zneškodňovaní obsahu žúmp v Obci Vinosady
Obecné zastupiteľstvo vo Vinosadoch sa v zmysle§ 4 ods. 3 písm. g), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 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 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“)dňa 11.12.2019 uznieslo na tomto Všeobecnom záväznom nariadení:
I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
Toto VZN bližšie upravuje podľa miestnych podmienok spôsob zneškodňovania obsahu žúmp na
území Obce Vinosady.
II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej mu vznikajú odpadové vody je povinný pri nakladaní s nimi
a ich zneškodňovaní dodržiavať všetky platné právne predpisy Slovenskej republiky.
Zneškodňovať odpad je možné spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje
životné prostredie a ktorý je v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. a ďalšími všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
2. Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom mu vznikajú odpadové vody je povinný
pripojiť nehnuteľnosť, a to stavbu alebo pozemok v súlade s ustanovením § 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 platnom znení na verejnú
kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na
verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie.
3. V prípade, ak v zmysle ods. 2 tohto článku VZN nie je možné pripojiť nehnuteľnosť na verejnú
kanalizáciu, a to z dôvodu, že na danom mieste nie je vybudovaná, možno použiť individuálne
systémy alebo iné primerané systémy, ktorými sa dosiahne rovnaká úroveň ochrany
životného prostredia ako pri odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Takýmito
systémami sú najmä vodotesné žumpy alebo malé čistiarne odpadových vôd.
4. Vlastník nehnuteľnosti je povinný zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd v súlade s platnými
právnymi predpismi verejnou kanalizáciou v prípade, ak je v danej časti obce vybudovaná a
ak vlastník stavby nedisponuje príslušným povolením orgánu štátnej správy na iný spôsob
nakladania s odpadovými vodami.
III. ZNEŠKODŇOVANIE OBSAHU ŽÚMP
1. Užívateľ žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k úniku
odpadových vôd zo žumpy do okolia a/alebo k ohrozovanie alebo poškodzovaniu zdravia
obyvateľov alebo životného prostredia.
2. Obsah žumpy je zakázané vypúšťať alebo vyvážať do:
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a.
b.
c.
d.

povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne obce,
stokovej siete verejnej kanalizácie,
dažďovej kanalizácie,
odvodňovacích rigolov, záhrad, priekop, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné
pozemky a iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.

3. Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečovať vyprázdňovanie jej obsahu v intervaloch
primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady v súlade s platnými právnymi predpismi, a to
prostredníctvom na to oprávnených právnických alebo fyzických osôb. Obsah žumpy môže
zneškodniť len na to oprávnená osoba.
4. Prevádzkovateľ žumpy je povinný uchovať originály dokladov o zneškodnení obsahu žumpy
po dobu min. 5 (slovom: päť) rokov odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy.
5. Prevádzkovateľ žumpy je pre účely riadneho plnenia povinností Obce v súlade s ustanovením
§ 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, povinný
predložiť na požiadanie zamestnanca obce alebo obcou povereným osobám doklad o
spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy, t.j. doklad o vývoze obsahu žumpy. Tým
nie sú dotknuté práva iných orgánov oprávnených takúto kontrolu vykonávať.
6. Prevádzkovateľ žumpy je povinný v lehote do 30 dní po doručení ročného vyúčtovania
spotreby vody od príslušného prevádzkovateľa vodovodu, doručiť Obecnému úradu vo
Vinosadoch, Pezinská 95, 902 01 Vinosady, ohlásenie o nakladaní s odpadovými vodami zo
žúmp (ďalej len „Ohlásenie“), t.j. ohlásenie o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp,
ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 tohto VZN. Obsahom Ohlásenia je vyhlásenie pôvodcu
odpadových vôd o tom, že v kalendárnom roku, za ktorý sa Ohlásenie vydáva, zabezpečoval
zneškodnenie odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd, akým spôsobom a
prostredníctvom ktorého subjektu tak urobil. Pôvodca odpadových vôd je povinný spolu s
Ohlásením doručiť Obecnému úradu Vinosady aj všetky príslušné doklady v zmysle ods. 5
tohto článku VZN.
7. V prípade, ak vznikne medzi údajmi v ročnom vyúčtovaní spotreby vody podľa ods. 6 tohto
článku VZN a dokladmi o zneškodňovaní obsahu žumpy za príslušný kalendárny rok hrubý
nepomer, má Obec v zmysle tohto VZN právo požadovať od prevádzkovateľa žumpy
vypracovanie nového dokladu preukazujúceho vodotesnosť žumpy (napr. protokol o skúške
vodotesnosti žumpy).
8. Rovnako v prípade, ak sa zistí, že znečisťovanie vôd – napr. studní, potokov, rigolov a riek,
prípadne pôdy v okolí žumpy je v príčinnej súvislosti s technickým stavom žumpy, je
prevádzkovateľ žumpy povinný nechať vypracovať nový doklad preukazujúci vodotesnosť
žumpy (napríklad protokol o skúške vodotesnosti žumpy). To platí i v prípade, že sa jedná
o dôvodné podozrenie, že prevádzkou žumpy môže dochádzať k znečisťovaniu vôd či
kontaminácii pôdy.

VIII. STOČNÉ
Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent vlastníkovi verejnej kanalizácie
stočné. Právo na stočné vzniká vtokom odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
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Maximálna cena stočného za 1m3 odpadovej vody je každoročne stanovená Úradom pre reguláciu
sieťových odvetví. Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví bude každoročne tvoriť prílohu
tohto VZN.
Výška stočného pre nehnuteľnosti, ktoré čerpajú vodu len z verejného vodovodu, sa vypočíta
vynásobením nameraného množstva (m3) spotrebovanej vody a ceny za 1 m3. Údaje o množstve
spotrebovanej vody poskytuje prevádzkovateľovi Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. na základe
odpočtu meracieho zariadenia na vodovodnej prípojke.
Výška stočného pre nehnuteľnosti, ktoré čerpajú vodu zo studní sa vypočíta vynásobením
predpokladaného množstva spotrebovanej vody a ceny za 1 m3. Predpokladané množstvo
spotrebovanej vody sa stanovuje podľa vyhlášky 397/2003 Z. z. nasledovne: 55 m3 osoba na rok
Predpokladané množstvo spotrebovanej vody sa použije od prvého odpočtu spotreby vody.
Vyúčtovanie stočného sa vykonáva spravidla dva krát do roka. V prípade zmeny stočného sa
vyúčtovanie vykoná ku dňu zmeny stočného. Stočné sa uhrádza v hotovosti v pokladni
prevádzkovateľa, poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu v peňažnom ústave v prospech
prevádzkovateľa.
IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Vinosadoch
uznesením č. 54/2019/08 zo dňa 11.12.2019.
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie o čistení odpadových vôd v obci Vinosady č.5/2011 platné od 1.1.2006.

Mgr. Ivana Juráčková
starostka obce
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