VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA PIEŠŤANY
O ZNEŠKODŇOVANÍ ODPADOVÝCH VÔD NA ÚZEMÍ MESTA PIEŠŤANY

Číslo 4/2008

V Piešťanoch dňa 03.09.2008

Mestské zastupiteľstvo v Piešťanoch v zmysle čl. 68 Ústavy SR a v súlade s § 6 ods. 1 a § 11
ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na
základe 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 súlade
s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z.z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie sa uznieslo na nasledovnom Všeobecne záväznom nariadení
o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Piešťany (ďalej len „VZN“).
§1
Účel úpravy
Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého spôsobu života
obyvateľov a zabezpečenie verejného poriadku.
§2
Predmet úpravy
Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť podmienky zneškodňovania odpadových vôd,
výstavby a prevádzky domových žúmp a úpravy podmienok zneškodňovania obsahu žúmp.
§3
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto VZN
a) odpadová voda - je voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych,
zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch, pokiaľ
má po použití zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu), ako aj priesaková voda zo
skládok odpadov a odkalísk.
b) pôvodca odpadových vôd – je každý koho činnosťou odpadová voda vzniká.
c) splašková odpadová voda - je použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského
metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných
podobných zariadení a nie je hromadená v žumpách.
d) verejnou kanalizáciou – je prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich
verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný
príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd
e) žumpa – je zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku na akumuláciu odpadových
vôd z domácností.

§4
Zneškodňovanie odpadových vôd
(1) Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody je povinný pri ich likvidácii
dodržiavať všetky platné právne predpisy.
(2) Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť
nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä
miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s
vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v časti obce, kde sa nehnuteľnosť nachádza, je
zriadená a vlastník nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný
spôsob nakladania s odpadovými vodami. V prípade, že sa kanalizačná prípojka považuje
za vodnú stavbu,1 vlastník nehnuteľnosti túto povinnosť nemá.
(3) Pôvodca odpadových vôd zodpovedá za nakladanie s týmto vodami a je povinný vznik
odpadových vôd čo najviac obmedzovať.
(4) Pri nakladaní s odpadovými vodami je každý povinný chrániť zdravie obyvateľstva a
životné prostredie.
§5
Stavebné podmienky na budovanie žumpy
(1) Žumpa sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať do verejnej
kanalizácie.
(2) Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným právnym predpisom a technickým normám.
(3) Žumpa musí byť umiestnená a riešená tak, aby bolo možné výhľadové pripojenie stavby
na verejnú kanalizáciu.
(4) Žumpa sa umiestňuje tak, aby bolo možné vyberať jej obsah.
(5) Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou je daná
slovenskými technickými normami.2
(6) Do žumpy nesmie byť odvedená zrážková voda.
(7) Dno a steny žumpy musia byť vodotesné.
(8) Stavebník je povinný predložiť doklad o vodonepriepustnosti žumpy, vypracovaný
osobou oprávnenou takýto doklad vydať, pri kolaudačnom konaní. Doklad
o vodonepriepustnosti žumpy zostane uchovaný.
§6
Prevádzkové požiadavky na žumpy
(1) 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.
(2) Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch
primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených
právnických osôb alebo fyzických osôb.
(3) Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie zamestnancom mesta Piešťany
alebo Mestskej polícii mesta Piešťany doklad o spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo
žumpy. Týmto nie sú dotknuté práva iných kontrolných orgánov oprávnených na takúto
kontrolu.
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(4) Prevádzkovateľ žumpy je povinný uchovať si doklad o zneškodnení odpadových vôd zo
žumpy po dobu jedného roka.
(5) Prevádzkovateľ žumpy je povinný v prípadoch hodných osobitného zreteľa nechať
vypracovať nový doklad o vodonepriepustnosti žumpy. Ide najmä o prípady, kedy je
dôvodné podozrenie, že prevádzkou žumpy môže dochádzať k znečisťovaniu vôd.
§7
Vyprázdňovanie obsahu žumpy
(1) Zneškodniť obsah žumpy môže len osoba na to oprávnená a len v súlade s platnými
právnymi predpismi.
(2) Mesto Piešťany, v súlade s právnymi predpismi,3 dáva na vedomie, že najbližšími
spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú vývozom žúmp sú:
- TAVOS, a.s. Piešťany, Priemyselná ulica č. 10, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 79 102 68, 79 102 71, 77 220 67
- Roľnícke družstvo Moravany nad Váhom, 922 21 Moravany nad Váhom
tel.: 033 / 77 471 04, 77 471 65
(3) Tým nie je dotknuté právo prevádzkovateľa žumpy objednať si zneškodnenie obsahu
žumpy inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami, ktoré na to majú
oprávnenie.
(4) Zakazuje sa vypúšťať obsah žúmp do povrchových vôd a do podzemných vôd.4
§8
Cena za služby spojené s likvidáciou obsahu žúmp
Cena za služby spojené s vyprázdňovaním obsahu žúmp nie je súčasťou miestneho poplatku
za komunálne odpady.5
§9
Sankcie
(1) Primátor Mesta Piešťany môže uložiť pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie za porušenie ustanovení tohto nariadenia, v zmysle § 13 ods.9
písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.6
(2) Priestupkom proti poriadku v správe v zmysle § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov, je porušenie povinností ustanovených týmto všeobecne
záväzným nariadením, ak sa takýmto konaním sťaží plnenie úloh mesta Piešťany. 7
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§ 10
Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení Mesta Piešťany sa uznieslo Mestské
zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 03.09.2008 uznesením č. 138/2008.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa

Ing. Remo C i c u t t o
primátor Mesta Piešťany
v. r.

