Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnom Kubíne na základe pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 a § 11
ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov 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. 276/2001Z.z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnkov pre územie obce Vyšný Kubín,
kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia
vydáva

Všeobecné záväzné nariadenie obce Vyšný Kubín č. 02/2015
o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu
žúmp na území obce Vyšný Kubín z územia obce, kde nie je vybudovaná
verejná kanalizácia
Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Toto všeobecne závazné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje spôsob náhradného
odvádzania odpadových vôd a zneškodnenie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok až do
času vybudovania verejnej kanalizácie na území obce Vyšný Kubín a to v tých častiach, kde
nie je vybudovaná verejná kanalizácia.
2. Nariadením sa upravujú povinnosti a postup fyzických a právnických osôb v obci Vyšný
Kubín pri nakladaní s komunálnymi odpadovými vodami (ďalej len odpadové vody), ktoré
vznikajú pri užívaní nehnuteľností v katastrálnom území obce Vyšný Kubín na účely bývania,
výroby, obchodu a služieb v tých častiach obce, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia.
3. V obci Vyšný Kubín je v určitej časti územia vybudovaná verejná kanalizácia na
odvádzanie odpadových vôd zo stavieb na bývanie a podnikatelských objektov, ktorej
vlastníkom je Obec Vyšný Kubín a prevádzkovateľom verejnej kanalizácie je Oravská
vodáresnká spoločnosť, a.s. Dolný Kubín a to v zmysle Zmluvy o nájme č. 386/2013 zo dňa
11.11.2013
4. Účelom tejto úpravy je vytvoriť podmienky pre také nakladanie s odpadovými vodami,
ktoré neznečisťuje a neohrozuje životné prostredie, pôdu, podzemnú vodu a neohrozuje
zdravie ľudí na území obce Vyšný Kubín, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia.
Článok 2
NÁHRADNÉ ODVÁDZANIE ODPADOVÝCH VÔD A ZNEŠKODŇOVANIE
OBSAHU ŽÚMP
1. Náhradné odvádzanie odpadových vôd sa vykonáva v prípade prerušenia, alebo
obmedzenia odvádzania vôd do verejnej kanalizácie najmä z dôvodov:
a.)
b.)
c.)
d.)

mimoriadnej udalosti, mimoriadnych klimatických podmienkach,
pri poruche na verejnej kanalizácii,
pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
pri obmedzení zásobovania vodou.

2. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom a
organizáciám prerušenie alebo obmedzenie odvádzania vôd v lehotách v zmysle § 32 zákona
č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovoch a kanalizáciách.
3. Ak nemožno zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie z dôvodu
mimoriadnej udalosti (podľa ods. 1) zabezpečí obec v spolupráci s prevádzkovateľom verejnej
kanalizácie a ČOV náhradné odvádzanie odpadových vôd. Náhradné odvádzanie odpadových
vôd sa zabezpečuje vývozom cisternami (fekálnymi vozmi) alebo inými prepravnými
prostriedkami.
A.

stavba a prevádzka žúmp

Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na zhromažďovanie odpadových
vôd. Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom a
technickým normám. Umiestnenie žumpy na pozemku musí umožňovať prístup k žumpe za
účelom jej vyprázdňovania a musí byť umiestnená tak, aby umožňovala výhľadové napojenie
stavby na verejnú kanalizáciu (ust. § 11 ods. 2 a 3 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Zb.) Dno a
steny žúmp musia byť vodotesné – nepriepustné, tak aby odpadová voda nepresakovala do
okolitého prostredia a neznečisťovala ho. Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne
individuálneho zásobovania vodou musí zodpovedať príslušným slovenským technickým
normám. Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch
primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických a
fyzických osôb.
B.

nakladanie s odpadovými vodami

Vlastník resp. užívateľ žumpy je povinný zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy
v zariadení na čistenie odpadových vôd tj. v čistiarni odpadových vôd na vlastné náklady
prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa na túto
činnosť, v súlade s platnými predpismi, a to v intervale primeranom ku kapacite žumpy. Na
území obce a v jej častiach, kde je vybudovaná verejná kanalizácia prevádzkovateľ verejnej
kanalizácie Oravská vodáresnká spoločnosť, a.s. Dolný Kubán zabezpečí zneškodňovanie
odvozom do čistiarne odpadových vôd.
4. Vlastník resp. užívateľ žumpy je povinný uchovať originály dokladov o zneškodnení
obsahu žumpy po dobu troch rokov odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy a na vyžiadanie
poverených zamestnancov obce Vyšný Kubín preukázať likvidáciu obsahu žumpy.
5. Vlastník resp. užívateľ žumpy je povinný udržiavať 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. Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakázané je vypúšťať alebo
vyvážať obsah žúmp:
do povrchových vôd a podzemných vôd,
do stokovej siete verejnej kanalizácie,
do dažďovej kanalizácie, krytých rigolov, krytých profilov vodných tokov,

do záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, na poľnohospodárske a lesné pozemky a iné
plochy aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.
Článok 3
SANKCIE
1. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie v zmysle § 13 ods. 9
písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môže obec
za porušenie ustanovení tohto VZN uložiť pokutu až do výšky 6 638€.
2. Fyzickej osobe v zmysle § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov môže byť za porušenie tohto VZN obcou uložená pokuta do výšky 33 €.
3. Výnosy z pokút uložených obcou sú príjmom rozpočtu obce.
4. Kontrolu dodržiavania VZN je oprávnený vykonávať: hlavný kontrolór obce, poverení
zamestnanci Obecného úradu vo Vyšný Kubín a poverení poslanci OZ.

Článok 4
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením č. 06/01/2015 dňa
22.01.2015, nadobúda účinnosť dňom 01.01.2015
Vo Vyšnom Kubíne, dňa 29.12.2014
…………………………….
Viera Juráková
starostka obce
Vyvesené: 02.01.2015
Zvesené: 21.01.2015

