
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Píla č. 02/2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce 

 

 

Čl. I. 

Základné ustanovenia 

 

1. Obecné zastupiteľstvo v Píle, v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. g), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 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. 276/2001 

Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vydáva toto 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Píla č. 02/2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce (ďalej 

len “VZN”). 

 

2. Toto VZN bližšie upravuje povinnosti prevádzkovateľov žúmp v katastrálnom území obce Píla pri 

odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľností do žúmp a ich zneškodňovaní.  

 

3.  Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku určená na akumuláciu odpadových vôd z domácností.  

 

 

Čl. II. 

Zneškodňovanie obsahu žúmp 

 

1. Užívateľ žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k úniku odpadových 

vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného 

prostredia. 

 

2. Obsah žumpy je zakázané vypúšťať alebo vyvážať do: 

a. povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne mesta, 

b. stokovej siete verejnej kanalizácie, 

c. dažďovej kanalizácie, 

d. odvodňovacích rigolov, záhrad, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky a iné 

plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy. 

 

3. Užívateľ žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodnenie obsahu žumpy prostredníctvom právnickej osoby 

alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 

v intervaloch zodpovedajúcich kapacite žumpy a v súlade s platnými predpismi. 

 

4. Vlastník resp. užívateľ žumpy je povinný uchovať originály dokladov o zneškodnení obsahu žumpy po 

dobu 4 rokov odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy a na vyžiadanie poverených zamestnancov obce 

preukázať likvidáciu obsahu žumpy. 

 

 

Čl. III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ďalšie povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzných 

právnych predpisov, nie sú týmto VZN dotknuté. 

 

 

 



_____________________________________________________________________________________ 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 28.03.2019 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane): 12.04.2019 

 

Doručené pripomienky (počet): - 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: - 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: -  

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Píle dňa 12.04.2019 pod č.: 02/2019 uznesením č. 19/2019 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Píla dňa :12.04.2019 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 15. dňom vyvesenia na úradnej tabuli obce 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Píle dňa 12.04.2019 

          

 

 

 

 

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

          Ing. Ľubomír Aláč                                               

               starosta obce 

 

 

 

 


