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Obecné zastupiteľstvo obce Kechnec na základe ustanovení § 36 ods. 4, § 77 ods. 1 písm. p a ods. 2
písm. c) zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov, § 23 ods. 2, § 42bb, § 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 v nadväznosti na
ustanovení § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov v y d á v a t o t o

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 12/2021
o zneškodňovaní obsahu žúmp
§1
Všeobecné ustanovenia
(1) Toto nariadenie upravuje povinnosti prevádzkovateľov žúmp v katastrálnom území obce Kechnec
pri odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľností do žúmp a ich zneškodňovaní.
(2) Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku určená na akumuláciu odpadových vôd z
domácností.
(3) Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú
odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a
spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok
nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu
štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. Vlastník stavby alebo vlastník
pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú
kanalizáciu, ak je to technicky možné do 31.12.2021.
§2
Zneškodňovanie obsahu žúmp
(1) Ten kto akumuluje odpadové vody v žumpe je povinný mať platné podklady k prevádzkovaniu
takejto stavby, zahŕňajúce certifikát o vodotesnosti takejto žumpy, ktorý je povinný predložiť na
výzvu obce na území ktorej sa stavba nachádza. Vlastník je povinný 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) Na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd
najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej
kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa zákona č. 455/1991. Ten, kto 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 udelená pokuta podľa § 77 ods. 2 písm. c)
zákona č. 364/2004 o vodách.

§3
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Kechnec dňa .............
(2) Zmeny a doplnenia tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Kechnec.
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2021 .

V Kechneci dňa .............2020

JUDr. Ing. Jozef Konkoly
starosta obce

