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Obecné zastupiteľstvo obce Mikušovce v súlade s ustanovením § 6 zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanoveniami zákona č.364/2004 Z. z.
o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č.442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách sa uznieslo na tomto

všeobecne záväznom nariadení 2/2011 (ďalej VZN)
o podmienkach na zneškodňovaní obsahu žúmp
v obci Mikušovce

Čl. 1
Účel nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia číslo 2/2011 (ďalej „VZN“) je v záujme
utvárania a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov obce
1) určiť podmienky zneškodňovania odpadových vôd
2) stanoviť prevádzkové požiadavky na žumpy

Čl. 2
Vymedzenie pojmov
1) Základné pojmy
a) odpadovou vodou 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; odpadová voda môže byť splašková, priemyselná a komunálna,
b) splaškovou odpadovou vodou je použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského
metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a iných
podobných zariadení ak nie je hromadená v žumpách,
c) priemyselnou odpadovou vodou je voda z výrobných činností, priemyslu, služieb a
živností, ktorá je iného charakteru ako splašková odpadová voda a voda z povrchového
odtoku,
d) komunálnou odpadovou vodou je voda zo sídelných útvarov obsahujúca prevažne
splaškovú odpadovú vodu; môže obsahovať priemyselnú odpadovú vodu, infiltrovanú vodu a

v prípade jednotnej stokovej siete alebo polodelenej stokovej siete aj vodu z povrchového
odtoku
e) voda z povrchového odtoku je voda z atmosférických zrážok odvádzaná verejnou
kanalizáciou,
f) hromadným odvádzaním odpadových vôd je príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie
odpadových vôd od viac ako 50 osôb, alebo ak priemerná denná produkcia je viac ako 10 m3
vody.

2) Za verejnú kanalizáciu a jej súčasť sa nepovažujú:
a) kanalizácie, ktoré neslúžia na hromadné odvádzanie odpadových vôd,
b) samostatné kanalizácie na odvádzanie vôd z jednotlivých objektov a zariadení,
c) dažďové vpusty a ich prípojky na verejnú kanalizáciu,
d) kanalizácie slúžiace výlučne na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií a
verejných plôch, ak nie sú súčasťou stokovej siete delenej sústavy,
e) záchytné priekopy,
f) domové čistiarne odpadových vôd a žumpy,
g) kanalizačné prečerpávacie stanice umiestnené na nehnuteľnostiach pripojených na verejnú
kanalizáciu vybudované pre skupiny objektov, ktoré na odvádzanie odpadových vôd vyžadujú
výstavbu vlastnej stokovej siete, prípadne vybudované pre jednotlivé nehnuteľnosti,
h) kanalizačné prípojky.

Čl. 3
Prevádzkové požiadavky žumpy
(1) Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku určená na akumuláciu odpadových
vôd z domácností.
(2) Žumpa sa buduje tam, kde nie je možné pripojenie na verejnú kanalizáciu avšak musí byť
umiestnená tak, aby umožňovala výhľadové pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu (ust. §
11 ods. 2 a 3 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 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).
(3) 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 (ust. § 39 ods. 7 zákona č. 409/2006 Z.z. o odpadoch a zákon č.

582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších právnych predpisov).
(4) Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom
a technickým normám.
(5) 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.
(6) Dno a steny žumpy musia byť vodotesné – nepriepustné, tak aby odpadová voda
nepresakovala do okolitého prostredia a neznečisťovala ho.
(7) Umiestnenie žumpy na pozemku musí umožňovať prístup k žumpe za účelom jej
vyprázdňovania.
(8) Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou musí
zodpovedať príslušnými slovenským technickým normám.
(9) Do žúmp nie je možné odvádzať zrážkovú vodu (ust. § 11 vyhl. MŽP SR č. 532/2002
Z.z.).
(10) Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch
primeraných kapacite žumpy.
(11) Obec Mikušovce, v súlade s ust. § 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších právnych predpisov a ust. § 36 ods. 9 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších právnych predpisov,
uzatvorila zmluvu o zabezpečovaní vyprázdňovania žúmp s ....................... spoločnosťou.
Obyvateľom, ktorí využívajú služby uvedenej spoločnosti, budú prefakturované náklady za
služby.
(12) Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu obce
mesta doklad o spôsobe zhodnotenia, alebo zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy.
(13) Zakazuje sa vypúšťať obsah žúmp do povrchových vôd a do podzemných vôd (ust. § 36
ods. 12 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších právnych predpisov).

Čl. 4
Povolenie na osobitné užívanie odpadových vôd
1) Na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd alebo do
podzemných vôd je potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré vydáva orgán štátnej
vodnej správy fyzickým osobám i právnickým osobám.
Čl. 5

Zodpovednosť za porušenie povinností
1) Orgán štátnej vodnej správy uloží pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobepodnikateľovi, ktorá
a) odoberie podzemné vody bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním
(§ 21 ods. 1 písm. b) prvý bod),
b) vypúšťa odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových vôd alebo do podzemných
vôd alebo vypúšťa priemyselné odpadové vody alebo osobitné vody s obsahom obzvlášť
škodlivých látok do verejnej kanalizácie bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo
v rozpore s ním [§ 21 ods. 1 písm. c)] a § 38 ods. 1,
g) využíva povrchové vody alebo podzemné vody na hospodársky chov rýb alebo na chov
vodnej hydiny alebo iných živočíchov na účel podnikania bez povolenia orgánu štátnej
vodnej správy alebo v rozpore s ním [§ 21 ods. 1 písm. e)],
h) vykonáva činnosti, ktoré môžu ovplyvniť vodné pomery bez povolenia alebo súhlasu
orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s nimi [§ 23 a § 27 ods. 1 písm. e)],
i) porušuje povinnosti ustanovené v § 39 pri zaobchádzaní so škodlivými látkami a obzvlášť
škodlivými látka,
j) znečistí povrchové vody alebo podzemné vody porušením povinností ustanovených v § 39
pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami,
m) neumožní kontrolným orgánom prístup do objektov a zariadení na vykonávanie
potrebného zisťovania alebo na požiadanie neposkytne potrebné údaje a úplné informácie
(§ 68),
n) neplní iné povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo povinnosti podľa neho uložené
orgánom štátnej vodnej správy.
2) Za porušenie povinností na úseku stavebného poriadku orgány štátnej vodnej správy
ukladajú pokuty podľa osobitných predpisov.
3) Priestupku na úseku ochrany vôd sa dopustí ten,
a) odoberá povrchové vody alebo podzemné vody alebo vypúšťa odpadové vody do
povrchových vôd alebo do podzemných vôd bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy
alebo v rozpore s ním [§ 21 ods. 1 písm. a) prvý bod a písm. b) prvý bod a písm. c)],
b) umýva motorové vozidlá a mechanizmy v povrchových vodách alebo v odkrytých
podzemných vodách, alebo na miestach, z ktorých by uniknuté pohonné látky mohli
vniknúť do povrchových vôd alebo do podzemných vôd (§ 39 ods. 10),
4) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN sú oprávnené vykonávať orgány štátnej
vodnej správy, obce a poverení zamestnanci obce.
5) Za priestupok podľa

a) odseku 3 písm. b) možno uložiť pokutu do výšky 66,38 eura,
b) odseku 3 písm. a) možno uložiť pokutu do výšky 99,58 eura,
6) Ak nepovoleným vypúšťaním odpadových vôd alebo nedovoleným zaobchádzaním so
škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami dôjde k mimoriadnemu zhoršeniu vôd,
pokutu možno uložiť až do výšky 165 969,59 eura.
7) Pri opakovanom porušení VZN 2/2011 , obec ako výkonný orgán štátnej správy bude riešiť
priestupok podľa § 13 ods. 9 Z.z. č. 479/2010.
(3) Priestupky podľa
a) odseku 3 písm. b) prejednáva obec,
b) odseku 3 písm. a) prejednáva obvodný úrad životného prostredia.
(4) Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o
priestupkoch.

(5) Výnosy z pokút uložených za priestupky podľa
a) odseku 1 písm. b) sú príjmom rozpočtu obce,
b) odseku 1 písm. a) sú príjmom Environmentálneho fondu.

Čl. 12
Prechodné a záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Mikušovce na svojom zasadnutí dňa 30.03.2011 uznesením zo dňa 30.03.2011

V Mikušovciach 30.03.2011
Ing. Imrich Ágošton
starosta obce

