Obec Radvaň nad Laborcom, 067 01 Radvaň nad Laborcom

„ NÁ VRH„

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2021
o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Radvaň nad Laborcom

1. Návrh VZN zverejnený na pripomienkovanie:
- na úradnej tabuli: 24.5.2021
- na webovej stránke obce : 24.5.2021
2. Pripomienky k návrhu VZN prerokované:
3. VZN schválené obecným zastupiteľstvom na zasadnutí dňa:................. uznesením č:
...........................

4. VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
a zároveň zverejnené na webovom sídle obce dňa:

5. Účinnosť VZN nadobúda dňa:

Jana Svičinová
Starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Radvani nad Laborcom sa v súlade ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4
písm. g/ zákona SNR č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe zákona č.364/2004
Z. z. o vodách v z. n. p. a zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách v z. n. p.
sa uznieslo na tomto

Všeobecnom záväznom nariadení č.1/2021
o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Radvaň nad Laborcom

Čl. 1 Predmet úpravy
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie /ďalej len “nariadenie“/ upravuje podmienky
odvádzania odpadových vôd vzniknutých na území obce Radvaň nad Laborcom a ich
zneškodňovanie v príslušných zariadeniach, odvádzanie vôd a podmienky výstavby
a prevádzky domových žúmp v obci a zneškodňovanie ich obsahu.

Čl. 2 Zneškodňovanie odpadových vôd
1. Ten kto akumuluje odpadové vody v žumpe je podľa § 39 ods. 4 vodného zákona
povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na
výzvu obce, alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze
odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže
vykonávať obec prostredníctvom oprávnenej osoby podľa osobitného predpisu. Ten
kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto
o odvoz požiadal, doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu
toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia
žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd názov osoby, ktorá odvoz odpadových
vôd vykonala a adresa čistiarne odpadových vôd.
2. Ak nehnuteľnosť, na ktorej vznikajú odpadové vody, nie je napojená na verejnú
kanalizáciu je vlastník nehnuteľnosti povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie
prostredníctvom domovej čistiarne odpadových vôd alebo žumpy v súlade
s podmienkami ustanovenými v zákone a tomto nariadení.
3. Pri nakladaní s odpadovými vodami je každý ich pôvodca povinný chrániť zdravie
obyvateľstva a životné prostredie, za nakladanie s týmito vodami zodpovedá a je
povinný vznik odpadových vôd čo najviac obmedzovať.
4. Vlastník novovybudovanej nehnuteľnosti je povinný riešiť odvádzanie odpadových
vôd v súlade s platnými predpismi už v rámci prípravy stavby a stavebného konania.

Čl. 3 Žumpa
1. Žumpa sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať priamo do
verejnej kanalizácie, teda na ulici, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia. Žumpa

musí byť umiestnená a riešená tak, aby bolo možné výhľadové pripojenie stavby na
verejnú kanalizáciu.
2. Žumpa nie je vodná stavba. Na stavbu žumpy sa vydáva stavebné povolenie podľa
zákona č. 50/1976 Zb. – stavebný zákon, spolu s povolením stavby, z ktorej odpadové
vody bude zachytávať, v prípade, že stavba už existuje a žumpa sa bude budovať
dodatočne povolí sa osobitne. Vlastník nehnuteľnosti je oprávnený žumpu
prevádzkovať na základe vydania rozhodnutia o povolení užívania stavby. Stavebník je
povinný pri kolaudačnom konaní predložiť doklad o vodotesnosti žumpy vydaný na to
oprávnenou osobou. Doklad o vodotesnosti žumpy uchová stavebník po celú dobu
životnosti.
3. Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným právnym predpisom a technickým
normám. Obsah žúmp je v zmysle zákona o vodách škodlivou látkou.
4. Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby z nej
nedochádzalo k úniku odpadových vôd do okolia, či iným spôsobom nebolo ohrozované
ale poškodzované zdravie obyvateľov alebo životné prostredie.
5. Žumpa musí byť umiestnená tak, aby k nej bol umožnený prístup pre fekálny automobil,
aby bolo možné vyberať jej obsah a aby boli dodržané minimálne normou stanovené
vzdialenosti žumpy od budov a vodných zdrojov. Dno a steny žumpy musia byť
vodotesné – nepriepustné tak, aby odpadová voda nepresakovala do okolitého prostredia
a neznečisťovala ho. Do žúmp nie je možné odvádzať zrážkovú vodu.
6. Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečovať vyprázdňovanie jej obsahu v intervaloch
primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady, a to prostredníctvom na to
oprávnených právnických alebo fyzických osôb. Obsah žumpy môže zneškodniť tiež
len na to oprávnená osoba. Potrebu vyprázdniť žumpu nahlási jej prevádzkovateľ na
obecný úrad Radvaň nad Laborcom, resp. si občania túto službu zabezpečia
individuálne.
7. Prevádzkovateľ žumpy nesmie vypúšťať obsah žumpy do záhrad, priekop, na trávnaté
plochy, na poľnohospodárske a lesné pozemky, a to aj keby boli vlastníctvom užívateľa
žumpy. Prevádzkovateľ žumpy nesmie vypúšťať obsah žumpy do povrchových alebo
podzemných vôd, vyvážať ho do vodných tokov ani vypúšťať do verejnej kanalizácie
mimo miest na to určených. Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to
stanovené.
8. Prevádzkovateľ žumpy je povinný uchovať si doklad o zneškodňovaní obsahu žumpy
po dobu minimálne dvoch rokov odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy.
9. Vlastník žumpy je povinný predložiť na požiadanie obce Radvaň nad Laborcom alebo
ním povereným osobám doklad o spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy t.
j. o vývoze obsahu žumpy. Tým nie sú dotknuté práva iných kontrolných orgánov
oprávnených takúto kontrolu vykonávať.
10. Ak sa pri kontrole zistí, že znečisťovanie vôd – napr. studní, potokov a riek, prípadne
pôdy v okolí žumpy je v príčinnej súvislosti s technickým stavom žumpy, je užívateľ
žumpy povinný nechať vypracovať nový doklad.
11. Prevádzkovateľ žumpy je povinný v lehote do 30 dní po uplynutí kalendárneho roka
doručiť Obecnému úradu Radvaň nad Laborcom hlásenie o zneškodňovaní odpadových
vôd zo žúmp, ktorého text je prílohou č.1 tohto nariadenia ak si vyprázdnenie žumpy
zabezpečil individuálne. Obsahom listiny je prehlásenie pôvodcu odpadových vôd
o tom, že v kalendárnom roku, za ktorý sa prehlásenie vydáva, zabezpečil

zneškodňovanie odpadových vôd, akým spôsobom a prostredníctvom ktorého subjektu
tak urobil.

Čl. 4 Iné spôsoby zneškodňovania odpadových vôd

1. Odpadové vody môžu byť okrem verejnej kanalizácie a žumpy aj v domovej čistiarni
odpadových vôd a septiku.
2. Domová ČOV je vodná stavba v zmysle vodného zákona, ktorej prevádzkovateľ musí
mať okrem stavebného a kolaudačného rozhodnutia aj povolenie na nakladanie
s vodami, t. j. na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd.
Toto povolenie vydáva orgán štátnej vodnej správy – Okresný úrad, odbor starostlivosti
o životne prostredie. Prevádzkovateľ domovej ČOV je si povinný po uplynutí doby jeho
platnosti zabezpečiť nové povolenie tak, aby bola povolená prevádzka zariadenia
kontinuálne.
Čl. 5 Kontrola dodržiavania ustanovenia nariadenia a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia je oprávnený vykonávať starosta
obce a poverení zamestnanci obce. Na kontrolu sú oprávnené aj príslušné orgány štátnej
správy v rozsahu ich pôsobnosti.
2. Ak sa fyzická osoba dopusti priestupku podľa § 77 ods. 1 písm. p/ vodného zákona, ak
nepreukáže zneškodňovanie odpadových vôd zo žumpy na výzvu obce, alebo orgánu
štátnej vodnej správy / § 36 ods. 4 vodného zákona/. Pokuta za priestupok podľa § 77
ods. 2 písm. b/ do výšky 165,00 eur.
3. Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ sa dopustí správneho deliktu podľa
§ 74 ods. 1 písm. j./ vodného zákona, ak znečistí, alebo ohrozí povrchové vody, alebo
podzemné vody porušením povinnosti ustanovených v § 36 ods. 15 vodného zákona
a vypúšťa obsah žúmp do povrchových alebo podzemných vôd. Pokutu za tento správny
delikt možno uložiť podľa § 75 ods. 4 vodného zákona od 500,00 do 16 500,00 eur.
4. Za porušenie povinnosti na úseku stavebného poriadku ukladajú pokuty príslušné
orgány štátnej správy podľa osobitných predpisov.
5. Ak občan poruší povinnosť stanovenú týmto nariadením dopúšťa sa priestupku proti
verejnému poriadku v zmysle § 48 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, za ktorý mu
môže byť uložená pokuta do 33,00 eur. Na prejednávanie priestupku je príslušný
okresný úrad.

V Radvani nad Laborcom 24 .05.2021

...................................
Jana Svičinová
starostka obce

Príloha č.1k VZN č.1/2021

Hlásenie o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp
k 31.máju za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka
/v zmysle prílohy č.1 k VZN č.1/2021/

Meno a priezvisko

..........................................................................................

Adresa

..........................................................................................

PSČ

..........................................................................................

Kontakt telefón/mobil

...........................................................................................

Mailová adresa

...........................................................................................

1. Typ a objem žumpy v m 3
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Firma, ktorá vykonala likvidáciu odpadových vôd */názov, adresa, IČO/
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Objem odčerpanej odpadovej vody v m3 ........................................................................
4. Počet čerpaní za príslušný rok /priložiť kópie dokladov/faktúry/potvrdzujúce vývoz
obsahu žumpy osobou na to oprávnenou za predchádzajúci kalendárny rok/
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
5. Množstvo odobratej vody za príslušný rok/priložiť vyúčtovaciu faktúru za odber
spotrebnej vody/ z verejného vodovodu v m3
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Čestné prehlasujem, že mnou uvedené údaje v bodoch 1-5 sú pravdivé a uvedomujem si právne
dôsledky v prípade neuvedenia pravdivých skutočnosti.

