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Obecné zastupiteľstvo obce Bádice uznesením číslo 3/2013 prijatom na svojom rokovaní
dňa 21.03.2013 v súlade s § 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:
Všeobecne záväzné nariadenie
4/2013
o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd na území obce Bádice
§1
Úvodné ustanovenie a definícia pojmov
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "VZN") je upraviť
postup fyzických a právnických osôb v obci Bádice, pri nakladaní s komunálnymi
odpadovými vodami (ďalej len "odpadové vody"), ktoré vznikajú pri užívaní
nehnuteľností v katastrálnych územiach obce Bádice na účely bývania, výroby,
obchodu a služieb.
2. Účelom tejto úpravy je vytvoriť podmienky pre také nakladanie s odpadovými
vodami, ktoré neznečisťuje a neohrozuje životné prostredie, pôdu, podzemné vody a
neohrozuje zdravie ľudí.
3. Toto nariadenie upravuje spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok.
4. Žumpou sa rozumie podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na
zhromažďovanie odpadových vôd z domácností.
5. Prevádzkovateľ žumpy je fyzická alebo právnická osoba alebo stavebník žumpy
alebo je majiteľom, ktorý ju užíva.
§2
Stavba a prevádzka žumpy
1. Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym
predpisom a technickým normám.
2. Umiestnenie žumpy na pozemku musí umožňovať prístup k žumpe za účelom jej
vyprázdňovania a musí byť umiestnená tak, aby umožňovala výhľadové pripojenie
stavby na verejnú kanalizáciu.(1)
3. Dno a steny žumpy musia byť vodotesné – nepriepustné, tak aby odpadová voda
nepresakovala do okolitého prostredia a neznečisťovala ho.
4. Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby
nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo
poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.
5. Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou musí
zodpovedať príslušnými slovenským technickým normám.(2)
6. Odpadová voda odvádzaná do žúmp nie je, na rozdiel od kalu zo septikov,
komunálnym odpadom a nevzťahuje sa naň režim zberu a zneškodňovania
komunálnych a drobných stavebných odpadov.(3)
7. Obec Bádice, v súlade s právnymi normami, dáva na vedomie, že najbližšou firmou,
ktorá sa zaoberá zneškodňovaním obsahu žúmp a septikov je:
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Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra. tel. č. 0907 985 662.
Zmluva č. .......
Tým nie je dotknuté právo prevádzkovateľa objednať si zneškodnenie obsahu žumpy
a septika inými právnickými alebo fyzickými osobami, ktorí na to majú oprávnenie.
8. Vlastníci nehnuteľností (producenti odpadových vôd) sú povinní preukázateľne
zabezpečiť bezpečné nakladanie s odpadovými vodami, ktoré vznikajú pri užívaní
nehnuteľností, niektorým nasledujúcim spôsobom :
8.1
zhromažďovaním odpadových vôd v izolovaných žumpách, ktoré zabránia
priesaku odpadových vôd do pôdy a následne do podzemných vôd a včasným
vývozom obsahu žúmp prostredníctvom zmluvného vývozcu do určenej
čistiarne odpadových vôd,
8.2
čistením odpadových vôd domovou čistiarňou odpadových vôd (ďalej len
"ČOV").
9. Spôsob zhromažďovania a čistenia odpadových vôd, je producent povinný preukázať
obci, predložením niektorého z nasledujúcich dokladov obecnému úradu Obce
Bádice a to do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto VZN :
9.1 kolaudačným rozhodnutím, z ktorého je preukázané, že nehnuteľnosť má
vybudovanú žumpu na zber odpadových vôd, alebo kolaudačným rozhodnutím,
z ktorého je preukázané, že kolaudovaná stavba má domácu ČOV
9.2 čestným vyhlásením, že nehnuteľnosť má vybudovanú žumpuna zber odpadových
vôd.
10. Vývoz žumpy je povinný zabezpečiť každý producent odpadových vôd na území
obce, prostredníctvom zmluvného partnera. Zmluvný partner – vývozca musí byť
schopný preukázať, že majú zabezpečené čistenie odpadových vôd bez obmedzenia
množstva, v niektorej ČOV v blízkom okolí obce Bádice, aby náklady na dopravu a
poplatok za čistenie odpadových vôd boli hospodárne.
11. Vývozcovia sú povinní viesť presnú evidenciu :
11.1 vlastníkov nehnuteľností, pre ktorých zabezpečili vývoz žúmp, termíny vývozu
a vyvezené objemy podľa objednávateľov vývozu
11.2. odovzdania odpadových vôd na likvidáciu podľa termínov, objemových
množstiev a jednotlivých ČOV
11.3. doklady preukazujúce skutočnosti v bodoch 11.2 a 11.3 archivovať po dobu
3 rokov od skončenia kalendárneho roka v ktorom boli vystavené a tieto predložiť
na kontrolu.
12. Vlastníci nehnuteľností sú povinní požiadavku na vývoz žumpy oznámiť vývozcom
včas, t.j. min. 5 pracovných dní pred požadovaným termínom vývozu žumpy a
vývozcovi na základe príjmového pokladničného dokladu, uhradiť peňažnú sumu,
zodpovedajúcu cene za vývoz žumpy.
§3
Náhradné zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd
1. Náhradné zásobovanie vodou obec Bádice zabezpečí v prípade akútneho nedostatku
pitnej vody v obci. Voda sa bude dovážať cisternovými vozidlami, pričom lokalizované
budú na vopred určených miestach.
2. Ako náhradné odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp až do
vybudovania verejnej kanalizácie sa určuje odvoz odpadu zo žúmp a septikov
prostredníctvom obce Bádice na náklady prevádzkovateľa žumpy.
3. Obecný úrad bude viesť evidenciu majiteľov nehnuteľností, ktoré nemajú domovú
ČOV a sú preto povinní zabezpečiť zber odpadových vôd do žumpy a vývoz žumpy.
Evidenciu vývozu žúmp z hľadiska časovej a množstevnej primeranosti bude Obecný
úrad Bádice pravidelne kontrolovať a vyhodnocovať na základe zmluvného vývozcu
a na základe potvrdení
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4. Nedostatky v evidencii vývozcu sú dôvodom na výpoveď zmluvy, resp. podľa
závažnosti porušení povinností na odstúpenie od zmluvy a oznámenie podozrenia z
porušovania právnych predpisov pri ochrane životného prostredia vývozcom žúmp
príslušnému orgánu štátnej správy na úseku životného prostredia a živnostenského
podnikania, prípadne orgánom činným v trestnom konaní.
5. Zakazuje sa vypúšťanie odpadových vôd na verejné priestranstvá, do
povrchových vôd, na pozemky majiteľov nehnuteľností ako aj prečerpávanie
obsahu žúmp na uvedené miesta.

§4
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
a) starostka obce Bádice
b) hlavný kontrolór obce Bádice
c) poslanci Obecného zastupiteľstva obce Bádice
d) zamestnankyňa Obecného úradu Bádice.
2. Toto nariadenie bolo prijaté Obecným zastupiteľstvom v Bádiciach dňa 21.03.2013
uznesením č. 3/2013
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.
V Bádiciach, 28.03.2013

.
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Darina Čelináková
starostka obce

