Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2021
o nakladaní s odpadovými vodami zo žúmp a septikov
na území obce Horná Potôň

Zverejnené pred schválením:
Zvesené pred schvaľovaním:

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

Schválené:
Vyvesené po schválení:
Účinnosť nadobúda dňa:

.................. uznesením č. ....................
..................
..................

Obecné zastupiteľstvo obce Horná Potôň v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v súlade s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon)
vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2021
o nakladaní s odpadovými vodami zo žúmp a septikov
na území obce Horná Potôň
Čl. I
Všeobecné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) ustanovuje povinnosti majiteľov
nehnuteľností (fyzické a právnické osoby) na území obce pri odvádzaní odpadových
vôd z nehnuteľností do septikov a žúmp a ich zneškodňovaní. Ďalej ustanovuje spôsob
a podmienky pri odvádzaní dažďovej vody z povrchového odtoku.
Čl. II
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto nariadenia
a) odpadovou vodou sa rozumie voda obsahujúca rôzny podiel odpadových vôd
z domácností, zariadení, služieb a objektov sociálnej vybavenosti. Za odpadovú
vodu sa nepovažuje voda obsahujúca ropné, toxické, chemické, mastné a iné
nebezpečné látky a nečistoty, ktoré môže ohroziť biologický proces čistenia
odpadovej vody a poškodzovať životné prostredie,
b) splaškovou odpadovou vodou je použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým z
ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích
zariadení a z iných podobných zariadení,
c) priemyselnou odpadovou vodou je voda z výrobných činností, priemyslu, služieb
a živností, ktorá je iného charakteru ako splašková odpadová voda a voda z
povrchového odtoku,
d) pôvodcom odpadových vôd – je každý koho činnosťou odpadová voda vzniká,
zodpovedá za nakladanie s týmito vodami a je povinný vznik odpadových vôd čo
najviac obmedzovať,
e) čistiarňou odpadových vôd je súbor objektov a zariadení na čistenie odpadových
vôd a osobitných vôd pred ich vypúšťaním do povrchových vôd alebo do
podzemných vôd alebo pred ich iným použitím,

f) domová čistiareň odpadových vôd – je zariadenie na čistenie odpadových vôd,
ktoré k čisteniu odpadových vôd využíva mikroorganizmy pevne prisadnuté k
podkladu vo forme rôznych systémov biofiltrov a biokonektorov, ktoré sú zmáčané
odpadovými vodami, alebo aktivačné systémy s kalom vo vznášaní, kde sú vločky
kalu premiešavané s odpadovou vodou a vzduchom; Ide o vodnú stavbu 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. Tieto povolenia vydáva
orgán štátnej vodnej správy – Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné
prostredie,
g) žumpa – je zariadenie na zachytávanie odpadových vôd z domácnosti bez ich
ďalšieho vypúšťania do povrchových alebo podzemných vôd; je to zakrytá
podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na zhromažďovanie (akumuláciu)
odpadových vôd z domácnosti; vody zo žúmp sa odvážajú na likvidáciu do
vhodných zariadení, napr. do čistiarni odpadových vôd; na žumpu sa vydáva
stavebné povolenie podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. 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;
h) septik - je zariadenie na čistenie odpadových vôd, z ktorého sú vody následne
vypúšťané do povrchových alebo podzemných vôd. Jedná sa o vodnú stavbu v
zmysle vodného zákona, ktorá musí mať okrem stavebného a kolaudačného
rozhodnutia aj povolenie na nakladanie s vodami t.j. na vypúšťanie odpadových vôd
do povrchových alebo podzemných vôd. Tieto povolenia vydáva orgán štátnej
vodnej správy – Okresný úrad, obor starostlivosti o životné prostredie.

Čl. III
Stavebné podmienky na vybudovanie žumpy
(1) Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku na zachytávanie a akumuláciu
odpadových vôd z domácností. Povolenie na vybudovanie žumpy sa vydáva pre
stavebníkov tam, kde splaškovú odpadovú vodu nemožno odvádzať do verejnej
kanalizácie.
(2) Pri vybudovaní žumpy sa postupuje v zmysle stavebného povolenia, všeobecne
záväzných
právnych
predpisov a osobitných požiadaviek ustanovených
príslušnými technickými normami.
(3) Umiestnenie stavby-žumpy na pozemku musí umožňovať prístup k žumpe za účelom
jej vyprázdňovania. Žumpa musí byť umiestnená a riešená tak, aby umožňovala
výhľadovo pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu.
(4) Stavebník a budúci užívateľ stavby je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak,
aby nedochádzalo k úniku obsahu žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo
poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.

Čl. IV
Odvoz a zneškodňovanie odpadových vôd zo žúmp
(1) Užívateľ žumpy je povinný mať platné podklady k prevádzkovaniu takejto stavby a
musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných kapacite žumpy na
vlastné náklady prostredníctvom oprávnených osôb.
(2) Odpadové vody akumulované v žumpách musia byť zneškodňované v čistiarni
odpadových vôd, na to prispôsobené.
(3) Užívateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie zamestnancom Obecného úradu
Horná Potôň doklad o odvoze odpadových vôd zo žumpy. Týmto nie sú dotknuté práva
iných kontrolných orgánov oprávnených na takúto kontrolu.
(4) Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len osoba oprávnená podľa živnostenského
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.
(5) Obec Horná Potôň v súlade s právnymi predpismi odporúča zabezpečiť odvoz
odpadových vôd zo žumpy prostredníctvom oprávnených subjektov:
•
•
•

KATO transport, s.r.o., 930 36 Horná Potôň, Čečínska Potôň 93
Morovik Tomáš – tel.: 0915/798833
HENKAR-TRANS, 931 01 Šamorín, Šámot 290/11
Karol Ugróczky – tel.: 0903/317204
Punci s.r.o., 821 07 Bratislava – Podunajské Biskupice, Estónska 50
Mário Mundi – tel.: 0903/953739

(6) Ten, ktorý vykonáva odvoz odpadových vôd je povinný vydať doklad o odvoze tomu,
kto o odvoz požiadal., doklad o odvoze odpadových vôd musí obsahovať 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 adresu čistiarne odpadových vôd. Tomu, kto
nepredloží doklady o odvoze odpadových vôd, bude uložená pokuta podľa § 77 zákona
č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
(7) Užívateľ žumpy je povinný uchovať doklad o zneškodňovaní odpadových vôd zo
žumpy po dobu dvoch rokov odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy.
(8) Zakazuje sa vypúšťanie odpadových vôd zo žúmp do záhrad, priekop, na trávne porasty
a všetky poľnohospodárske a lesné pozemky, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa
žumpy.
(9) Zakazuje sa vypúšťanie odpadových vôd do povrchových a podzemných vôd.

Čl. V
Voda z povrchového odtoku – dažďová voda
(1) Voda z povrchového odtoku (dažďová voda), dopadajúca na strechu stavebných
objektov alebo ich častí, ako aj voda dopadajúca na pozemok musí byť odvedená do
podzemného alebo povrchového odvodňovacieho kanála, nachádzajúceho sa v blízkosti
pozemku, pomocou vstupov alebo odvodňovacieho potrubia.

(2) V prípade, ak sa v blízkosti pozemku nenachádza odvodňovací kanál alebo technické
parametre kanála neumožňujú odviesť vodu do odvodňovacieho kanála, voda
z povrchového odtoku musí byť zvedená do terénu v rámci pozemku majiteľa. Na
pozemku sa pre tieto účely vybuduje trativod, resp. vsakovacie objekty.
(3) Pri odvádzaní dažďovej vody z povrchového odtoku nesmie dôjsť k narušeniu
vlastníckeho práva susedných nehnuteľností a ani poškodeniu priľahlých nehnuteľností
vplyvom nevhodného umiestnenia trativodu resp. iného zariadenia.
(4) Odvádzať dažďovú vodu z povrchového odtoku na chodníky a miestne komunikácie je
zakázané.
(5) Odvádzať dažďovú vodu z povrchového odtoku do žúmp je zakázané.
Čl. VI
Priestupky, sankcie a pokuty
(1) Priestupku voči tomuto nariadeniu sa dopúšťa ten, kto
a) odoberá povrchové vody alebo podzemné vody alebo vypúšťa odpadové vody do
povrchových vôd alebo do podzemných vôd bez povolenia orgánu štátnej vodnej
správy alebo v rozpore s ním [§ 21 ods. 1 písm. a) prvý bod a písm. b) prvý bod a
písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z.],
b) znečistí alebo ohrozí povrchové vody alebo podzemné vody (§ 36 ods. 15 a § 39
ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z.),
c) poruší povinnosť uloženú vyhláškou okresného úradu (§ 60 ods. 6 a § 61 písm.
i zákona č. 364/2004 Z.z.),
d) poruší povinnosť uloženú všeobecne záväzným nariadením obce (§ 63 ods. 4
zákona č. 364/2004 Z.z.),
e) nepreukáže zneškodňovanie odpadových vôd zo žumpy na výzvu obce alebo
orgánu štátnej vodnej správy (§ 36 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z.z.),
(2) Za priestupok uvedený v odseku 1 písm. a), b),c) a d) bude vlastníkovi uložená
pokuta100,- EUR za každý zistený priestupok. Pokuta bude uložená aj opakovane.
(3) Za priestupok uvedený v odseku 1 písm. e) bude vlastníkovi uložená pokuta
165,- EUR za každý zistený priestupok. Pokuta bude uložená aj opakovane.
Čl. VII
Záverečné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Horná Potôň
dňa ........2021.
(2) Zmeny a doplnenia tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Horná Potôň.
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom .......2021 .
Bc. Tivadar Sidó
starosta obce
V Hornej Potôni dňa 07.01.2021

