Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 2/2018
o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Šarovce
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach na základe ustanovenia § 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,
a v nadväznosti na ustanovenie § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa uznieslo na tomto

všeobecne záväznom nariadení.
Čl. 1
1/
Obsahom tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len „ VZN “ ) je úprava
podmienok zneškodňovania obsahu žúmp na území obce Šarovce.
2/
Účelom tohto VZN je vytváranie a ochrana zdravotných podmienok na bývanie,
zdravého spôsobu života obyvateľov obe a zabezpečenie verejného poriadku v obci Šarovce
v nadväznosti na potrebu všestrannej ochrany životného prostredia.
3/
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 na akumuláciu odpadových vôd z domácnosti. Obsah žúmp je
v zmysle zákona o vodách škodlivou látkou.
Čl. 2
1/
Vlastník alebo užívateľ žumpy je povinný na vlastné náklady udržiavať a prevádzkovať
žumpu tak, aby nedošlo k úniku odpadových vôd zo žumpy do okolia, či iným spôsobom nebolo
ohrozené alebo poškodené zdravie obyvateľov, alebo ohrozené, poškodené, či znečistené
životné prostredie. Dno a steny žumpy musia byť vodotesné – nepriepustné.
2/
Vlastník alebo užívateľ žumpy je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vývoz
a zneškodnenie obsahu žumpy v zariadení na čistenie odpadových vôd prostredníctvom
oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikatelia na túto činnosť v súlade
s platnými predpismi a to v intervaloch primeraných ku kapacite žumpy.
3/

Obyvatelia obce Šarovce si objednajú vývoz žumpy priamo na obecnom úrade.

4/
Vlastník aj užívateľ žumpy je povinný predložiť zamestnancom obce Šarovce, na
požiadanie doklad o spôsobe zhodnotenia, alebo zneškodnenia odpadových vôd zo žúmp.

Čl. 3
1/
Zakazuje sa vypúšťať obsah žúmp do povrchových vôd a do podzemných vôd na
pozemkoch v intraviláne a v extraviláne.
2/
Porušenie povinnosti a zákazu, ustanoveného týmto VZN právnickou alebo 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 právnych
predpisov uložiť pokutu do výšky 6.638,-€.
3/
Porušenie povinnosti a zákazu, ustanoveného týmto VZN fyzickou osobou je
priestupkom podľa §48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych
predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 33,-€.
4/

Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

5/

Výnos z pokút uložených obcou je príjmom rozpočtu obce.

Čl. 4
1/

Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Šarovciach uznesením číslo
21/7/2018 zo dňa 13.06.2018.

2/

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.07.2018.
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