Mesto Pezinok
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 6/2016

o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii
na území Mesta Pezinok

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku,
v zmysle ust.§ 4 ods. 1 a ods. 3 písm. g), h), n) a§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia§ 36 ods. 7 písm. c) zákona
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 a v znení neskorších predpisov
sa dňa 09.06.2016 uznieslo
na tomto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN") Mesta Pezinok
§1
Účel úpravy
(1) Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť podmienky zneškodňovania odpadových vôd
zo žúmp na území mesta Pezinok.

§2
Vymedzenie základných pojmov

(1) Žumpa - zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na akumuláciu splaškovej
odpadovej vody, s možnosťou kontroly jej nepriepustnosti, vyprázdňovaná zvyčajne
fekálnym vozidlom.
(2) Splašková voda - použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu
a činností v domácnosti, vypúšťaná z kuchýň, kúpeľní, záchodov a z iných podobných
zariadení.
(3) Užívateľ žumpy - vlastník nehnuteľnosti na ktorú je domová žumpa napojená, resp. iná
osoba, napr. nájomca, ktorá sa preukáže zmluvným vzťahom k predmetnej nehnuteľnosti.

§3

Povinnosti pri zneškodňovaní odpadových vôd

(1) Užívateľ žumpy je povinný zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy,
primerane kapacite žumpy, na vlastné náklady a prostredníctvom oprávnenej právnickej
osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa (ďalej len prepravca obsahu žumpy), v súlade
s platnými predpismi.
(2) Je zakázané vypúšťanie (zneškodňovanie) obsahu žumpy:
a) do záhrad, priekop, na trávnaté plochy, na poľnohospodárske, lesné pozemky a cesty, a
to aj keby boli vlastníctvom užívateľa žumpy.
b) do povrchových alebo podzemných vôd, vyvážať ho do vodných tokov a vypúšťať do
verejnej kanalizácie mimo miest na to určených.
(3) Zákaz podľa odseku 2 sa vzťahuje na užívateľa žumpy, rovnako aj na prepravcu obsahu
žumpy.

(4) Prepravca obsahu žumpy je povinný odovzdať obsah žumpy k zneškodneniu len na miesto
na to určené.
(5) Porušenie povinnosti v odseku 1 a zákazu v odseku 2 sa považuje za priestupok
v zmysle §40 zákona č. 442/2002 Z.z.

§4
Preukazovanie zneškodňovania odpadových vôd

(1) Na preukazovanie zneškodňovania odpadových vôd zo žumpy každý užívateľ žumpy
predloží vyplnené hlásenie o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp, v znení podľa
prílohy č. 1 tohto VZN, s doplnením kópie dokladu potvrdzujúcim vývoz obsahu žumpy
osobou na to oprávnenou (faktúra).
(2) Doklady podľa odseku 1 je potrebné predložiť 1 x ročne, najneskôr do 31.mája za
obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka, a to na Mestský úrad Pezinok.
(3) Pri kontrole dokladov - evidencie o vývoze obsahu žumpy sa porovnáva vyvezené
množstvo obsahu žumpy so spotrebovaným množstvom vody a to podľa fakturácie odberu
pitnej vody z verejného vodovodu stanoveným v súlade s osobitnými predpismi 1).

§5

Záverečné ustanovenia

(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej adrese Mesta Pezinok
www.pezinok.sk v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov.
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta.
(3) Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude VZN prístupné na Mestskom úrade
v Pezinku.
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Vyhláška MŽP SR č. 397/2003 Z.z. k1orou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodávanej
verejným vodovodom a množstvá vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby

PRÍLOHA č. 1 k VZN

Hlásenie o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp

Meno a priezvisko
Adresa
PSČ
Kontakt telefón/mobil
Mailová adresa
1. Typ a objem žumpy v m3

...•...............................................................................•.•.........

2. Firma, ktorá vykonala likvidáciu odpadových vôd*(názov, adresa, IČO)

3. Objem odčerpanej odpadovej vody v m3

.......................................................•................

4. Počet čerpaní za príslušný rok (priložiť kópie dokladov (faktúry) potvrdzujúce vývoz
obsahu žumpy osobou na to oprávnenou za predchádzajúci kalendárny rok)

5. Množstvo odobranej vody za príslušný rok( priložiť vyúčtovaciu faktúru za odber
spotrebovanej vody)
Z verejného vodovodu v m3
•

...............••.•••••.•.•.........•.......•••..•...........•.....••

Čestne prehlasujem, že mnou uvedené údaje v bodoch 1-5 sú pravdivé
a uvedomujem si právne dôsledky v prípade neuvedenia pravdivých skutočností.

V Pezinku dňa............
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Podpis

