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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jurová
o zneškodňovaní odpadových vôd zo septikov a žúmp na území obce
Číslo: 6/2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Jurová v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z. o
vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce toto všeobecne záväzné
nariadenie:
Čl. I.
Účel nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je v záujme utvárania a ochrany zdravých podmienok a
zdravého spôsobu života obyvateľov obce :
1. určiť podmienky zneškodňovania odpadových vôd na území obce Jurová vhodnými spôsobmi:
a) prostredníctvom žúmp;
b) prostredníctvom septikov;
c) prostredníctvom domových (malých) čistiarní odpadových vôd (ďalej DČOV);
2. stanoviť podmienky výstavby a prevádzkové požiadavky na žumpy a DČOV

Čl. II.
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto VZN:
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. Pri
nakladaní s odpadovými vodami je každý povinný chrániť zdravie obyvateľstva a životné
prostredie;
b) pôvodca odpadových vôd – je každý koho činnosťou odpadová voda vzniká, zodpovedá za
nakladanie s týmito vodami a je povinný vznik odpadových vôd čo najviac obmedzovať;
c) splaškovou odpadovou vodou - 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) 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;
e) domová čistiareň odpadových vôd – je zariadenie na čistenie odpadových vôd, ktoré k
čisteniu odpadových vôd využíva mikroorganizmy pevne prisadnuté k podkladu vo forme rôznych
systémov biofiltrov a biokonaktorov, ktoré sú zmáčané odpadovými vodami, alebo aktivačné
systémy s kalom vo vznášaní, kde sú vločky kalu premiešavané s odpadovou vodou a vzduchom;
Ide o vodnú stavbu v zmysle vodného zákona, ktorej prevádzkovateľ musí mať okrem stavebného
a kolaudačného rozhodnutia aj povolenie na nakladanie s vodami, t.j. na vypúšťanie odpadových
vôd do povrchových alebo podzemných vôd. Tieto povolenia vydáva orgán štátnej vodnej správy –
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Okresný úrad, obor starostlivosti o životné prostredie.
f) žumpa – je zariadenie na zachytávanie odpadových vôd z domácnosti bez ich ďalšieho vypúšťania
do povrchových alebo podzemných vôd; je to zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku,
určená na zhromažďovanie (akumuláciu) odpadových vôd z domácnosti; vody zo žúmp sa
odvážajú na likvidáciu do vhodných zariadení, napr. do čistiarni odpadových vôd; na žumpu sa
vydáva stavebné povolenie podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. spolu s povolením stavby, z
ktorej odpadové vody bude zachytávať; v prípade, že stavba už existuje a žumpa sa bude budovať
dodatočne povolí sa osobitne;
g) septik - je zariadenie na čistenie odpadových vôd, z ktorého sú vody následne vypúšťané do
povrchových alebo podzemných vôd. Jedná sa o vodnú stavbu v zmysle vodného zákona, ktorá
musí mať okrem stavebného a kolaudačného rozhodnutia aj povolenie na nakladanie s vodami t.j.
na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd. Tieto povolenia vydáva orgán
štátnej vodnej správy – Okresný úrad, obor starostlivosti o životné prostredie.
Čl. III.
Stavebné podmienky na budovanie žumpy
1. Žumpa je zariadenie na zachytávanie odpadových vôd a osobitných vôd bez ich ďalšieho
vypúšťania do povrchových alebo podzemných vôd. Buduje sa tam, kde splaškové odpadové
vody nemožno odvádzať do verejnej kanalizácie.
2. Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným právnym predpisom a technickým normám.
3. Umiestnenie žumpy na pozemku musí umožňovať prístup k žumpe za účelom jej
vyprázdňovania. Žumpa musí byť umiestnená a riešená tak, aby umožňovala výhľadové
pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu.
4. Žumpa musí byť umiestnená tak, aby k nej bol umožnený prístup pre fekálny automobil, aby
bolo možné vyberať jej obsah a aby boli dodržané minimálne – normou stanovené vzdialenosti
žumpy od budov a vodných zdrojov.
5. Dno a steny žumpy musia byť vodotesné – nepriepustné tak, aby odpadová voda nepresakovala
do okolitého prostredia a neznečisťovala ho.
6. Do žúmp nie je možné odvádzať zrážkovú vodu.
Čl. IV.
Povinnosti spojené s užívaním žumpy
1. Užívateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k úniku
obsahu žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo
životného prostredia.
2. Užívateľ žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodnenie obsahu žumpy v intervaloch
primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických
osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov a v súlade s platnými právnymi predpismi.
3. Prepravca obsahu žumpy je povinný ho odovzdať k zneškodneniu len na miesto na to určené
na čistiareň odpadových vôd obce / mesta, ktorej prevádzkový poriadok to umožňuje.
4. Užívateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie zamestnancom Obecného úradu Jurová
doklad o vývoze obsahu žumpy. Týmto nie sú dotknuté práva iných kontrolných orgánov
oprávnených na takúto kontrolu.
5. Obec Jurová v súlade s právnymi normami odporúča zabezpečiť vývoz obsahu žumpy
prostredníctvom oprávnených spoločností:
CZÉRETRANS, Ohrady č. 195, tel.: 0905/314756
Karol Ugróczky, HENKAR- TRANS, Šámot 290/11, Šamorín, tel.: 0903/317204
6. Užívateľ žumpy je povinný uchovať doklad o zneškodňovaní obsahu žumpy po dobu dvoch
rokov odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy.
7. Ak sa pri kontrole zistí, že znečisťovanie vôd – napr. studní, potokov a riek, prípadne pôdy v
2

okolí žumpy je v príčinnej súvislosti s technickým stavom žumpy, v takomto prípade je užívateľ
žumpy povinný nechať vypracovať nový doklad o vodotesnosti žumpy.
8. Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené.
9. Zakazuje sa vypúšťanie obsahu žúmp do záhrad, priekop, na trávnaté plochy a všetky
poľnohospodárske a lesné pozemky, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy. Zakazuje sa
vypúšťanie obsahu žúmp do povrchových a podzemných vôd.
Čl.5
Kontrolná činnosť
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN sú oprávnení vykonávať:
1.
2.
3.
4.

Starosta obce.
Poslanci obecného zastupiteľstva
Hlavný kontrolór.
Poverení zamestnanci obce.

Čl.6
Sankcie
1. Konanie fyzickej osoby, ktoré je v rozpore s ustanovením tohto VZN, ako aj ostatnými
platnými nariadeniami obce, je kvalifikované ako priestupok proti verejnému poriadku podľa §
48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktoré môže obec
uložiť pokutu rozhodnutím do 33,- €
2. Za porušenie tohto VZN môže byť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie uložená pokuta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov až do výšky 6 638,- €.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Jurovej Uznesením
č. ......... zo dňa ..................

........................................................
Gabriel Fekete, starosta obce
Návrh VZN vyvesený:
Návrh VZN zvesený:
Po schválení OZ VZN vyvesené a zverejnené :
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