Obec Roškovce, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a podľa § 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 v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o verejných
vodovodoch a kanalizáciách“) vydáva
NÁVRH
Všeobecného záväzného nariadenia obce Roškovce č. 1/2019
o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Roškovce

Článok 1
Predmet nariadenia
1.

Všeobecne záväzné nariadenie upravuje :
a)

zneškodňovanie obsahu žúmp.
Článok 1
Zneškodňovanie obsahu žúmp

V súlade so znením § 36 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný
zákon“) je ten, kto akumuluje odpadové vody povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie
odvozom do čistiarne odpadových vôd. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN)
sa dotýka všetkých občanov, ktorí žijú alebo vlastnia nehnuteľnosť na území obce Roškovce
fyzických a právnických osôb, ktoré prevádzkujú činnosť na území obce Roškovce, z čoho
vyplýva, že produkujú odpadové vody, ktoré vypúšťajú do žumpy.
Článok 2
Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp
1. Vlastník žumpy je povinný prevádzkovať a udržiavať žumpu tak, aby nedochádzalo k
únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu zdravia obyvateľov alebo
životného prostredia.
2. Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakázané je vypúšťať alebo
vyvážať obsah žumpy do:
a) povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne obce
b) dažďovej kanalizácie, krytých rigolov
c) záhrad, rigolov, trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy

aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy
3. Vlastník žumpy podľa zákona č. 364/20014 Z. z. (vodného zákona) § 36 ods.4 musí
zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy na vlastné náklady prostredníctvom
oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie v súlade s
platnými predpismi. Doklad o odvoze odpadových vôd je potrebné archivovať 2 roky od
vývozu.
4. Odpadové vody zo žumpy na území obce Roškovce sa zneškodňujú odvozom do čistiarne
odpadových vôd. Na území obce Roškovce odvoz odpadových vôd zo žumpy vykonáva
spoločnosť VVS a.s. Humenné .
Článok 3
Záverečné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Roškovciach sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o spôsobe
zneškodňovania obsahu žúmp na území obce Roškovce uznieslo dňa ................. uznesením č.
.................
(1) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia na úradnej
tabuli Obecného úradu Roškovce
Milan Čeremeta
starosta obce
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