VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE BETLIAR
O ZNEŠKODŇOVANÍ OBSAHU ŽÚMP NA ÚZEMÍ OBCE

NÁVRH

Obec BETLIAR
VZN O ZNEŠKODŇOVANÍ OBSAHU ŽÚMP NA ÚZEMÍ OBCE

Obec Betliar, v súlade s ustanoveniami §4 odsek 5 písmeno a) bod 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) a v súlade
s ustanovením §36 odsek 7 písmeno 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 (ďalej aj „zákon o verejných vodovodoch
a kanalizáciách“) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo __/2020
O ZNEŠKODŇOVANÍ OBSAHU ŽÚMP NA ÚZEMÍ OBCE
§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej aj „nariadenie“) upravuje
zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce podľa miestnych podmienok.

pravidlá pri

§2
Základné ustanovenia
Nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp v obci Betliar zabezpečuje obec Betliar pri
výkone samosprávy. 1

§3
Povinnosti a pravidlá pri zneškodňovaní obsahu žúmp

1

(1)

Vlastník, alebo prevádzkovateľ žumpy je povinný najmä:
a) vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom odpadových vôd
zo žumpy do okolia,
b) vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k ohrozovaniu alebo
poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia,
c) zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných kapacite žumpy,
d) zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy na vlastné náklady
a prostredníctvom oprávnenej osoby,
e) zabezpečiť vykonanie skúšky vodotesnosti žumpy v prípade podozrenia z úniku
odpadových vôd, alebo pri znečistení vôd.

(2)

Vypúšťanie obsahu žúmp je zakázané mimo miest na to určených, najmä:
a) do záhrad,

§4 odsek 3 písmeno g) zákona o obecnom zriadení
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b) do priekop a rigolov,
c) na trávnaté plochy,
d) na poľnohospodárske a lesné pozemky,
e) do povrchových a podzemných vôd,
f) do krytých profilov vodných tokov,
g) do verejnej kanalizácie
bez ohľadu na vlastnícky vzťah vlastníka, alebo prevádzkovateľa žumpy k uvedeným
pozemkom.
(3)

Pôvodca odpadových vôd je povinný zabezpečiť, aby do žumpy neboli vypúšťané najmä:
a) zrážkové vody,
b) rádioaktívne, infekčné a iné látky ohrozujúce zdravie a bezpečnosť obyvateľov,
c) horľavé a výbušné látky,
d) dusivé, otravné a jedovaté látky a zmesi,
e) ropné látky,
f) fekálie z hospodárskeho dvora a z chovu hospodárskych zvierat,
g) ďalšie látky a zmesi, ktoré by mohli ohroziť životné prostredie.

§4
Kontrola dodržiavania nariadenia a sankcie za porušenie ustanovení nariadenia
(1)

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva obec.

(2)

Pri porušení ustanovení nariadenia obec postupuje v súlade s ustanoveniami osobitných
predpisov. 2

§5
Záverečné ustanovenia
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle obce od __________________ do __________________

§6
Na Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Betliar
na svojom zasadnutí dňa ________2020.

2

najmä zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon o verejných
vodovodoch a kanalizáciách
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§7
Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce
a zverejnené na webovom sídle obce dňa ________________________

§8
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ______ 2020 (alebo 15-tym dňom
od vyvesenia).

_______________________
Ing. Ľubomír Zatroch
starosta obce
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