OBEC VIŠTUK
Obecné zastupiteľstvo vo Vištuku, v zmysle ust. § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. g), h), n) a ust.
§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ust.
§ 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 a v znení neskorších predpisov sa dňa 19.11.2019 uznieslo na tomto Všeobecne
záväznom nariadení č. 5/2019 o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na
území Obce Vištuk (ďalej len ako „VZN č. 5/2019“)

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2019
o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp
na území obce Vištuk
§1
Účel úpravy
(1) Toto VZN č. 5/2019 sa vydáva s cieľom upraviť podmienky zneškodňovania odpadových
vôd zo žúmp na území obce Vištuk.
§2
Vymedzenie základných pojmov
(1) Žumpa – zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na akumuláciu splaškovej odpadovej vody, s možnosťou kontroly jej nepriepustnosti, vyprázdňovania zvyčajne
fekálnym vozidlom.
(2) Splašková voda – použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v domácnosti, vypúšťaná z kuchýň, kúpeľní, záchodov a z iných podobných zariadení.
(3) Užívateľ žumpy – vlastník nehnuteľnosti, na ktorú je domová žumpa napojená, resp. iná
osoba, napr. nájomca, ktorá sa preukáže zmluvným vzťahom k predmetnej nehnuteľnosti.
§3
Zneškodňovanie obsahu žúmp
(1) Užívateľ žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo
k úniku odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu
zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.
(2) Obsah žumpy je zakázané vypúšťať alebo vyvážať:
1

a) do záhrad, priekop, na trávnaté plochy, na poľnohospodárske a lesné pozemky a iné
plochy, a to aj keby boli vlastníctvom užívateľa žumpy, či už v intraviláne alebo
extraviláne obce,
b) do povrchových alebo podzemných vôd,
c) do dažďovej kanalizácie a odvodňovacích rigolov.
(3) Užívateľ žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodnenie obsahu žumpy prostredníctvom
právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie v oblasti nakladania
s iným alebo nebezpečným odpadom v intervaloch zodpovedajúcich kapacite žumpy
a v súlade s platnými predpismi.
(4) Vlastník resp. užívateľ žumpy je povinný uchovať originály dokladov o zneškodňovaní
obsahu žumpy po dobu 2 rokov odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy a na vyžiadanie ich
predložiť kontrolným orgánom.
(5) Zákaz podľa ods. 2 tohto §3 sa vzťahuje rovnako na užívateľa žumpy ako aj na prepravcu
obsahu žumpy.
(6) Prepravca obsahu žumpy je povinný ho odovzdať k zneškodneniu len na miesto na to
určené – na čistiareň odpadových vôd, ktorej prevádzkový poriadok to umožňuje.
§4
Kontrolná činnosť a sankcie
(1) Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva zodpovedný zamestnanec obecného
úradu ako aj členovia príslušnej komisie.
(2) Právo vykonávať kontrolu majú aj iné kontrolné orgány.
(3) Porušenie povinnosti a zákazu, ustanoveného týmto VZN právnickou osobou alebo
fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie je správnym deliktom, za ktorý môže obec
podľa ust. § 27b ods.1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších právnych predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638,00 € .
(4) Porušenie povinnosti a zákazu, ustanoveného týmto VZN fyzickou osobou je priestupkom
podľa ust. § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych
predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 33,00 €.
(5) Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na škodlivé následky porušenia povinnosti,
dĺžky trvania protiprávneho stavu a na okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo.
(6) Výnos z pokút uložených obcou je príjmom rozpočtu obce.
§5
Záverečné ustanovenia
(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce
www.vistuk.sk v lehote uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení.
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(2) Po vyvesení na úradnej tabuli Obce Vištuk po dobu 15 dní bude VZN prístupné na
Obecnom úrade vo Vištuku.
(3) Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo vo Vištuku dňa 19.11.2019 Uznesením
č. 07/11/2019.
(4) Toto VZN obce Vištuk nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Vištuk, 20.11.2019

v.r. Ing. Mária Vráblová
starostka obce Vištuk

Dátum vyvesenia návrhu VZN: 30.10.2019
Dátum zvesenia návrhu VZN: 19.11.2019
Dátum vyvesenia schváleného VZN: 20.11.2019
Dátum zvesenia schváleného VZN: 06.12.2019
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