OBEC

Kľušov

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 1/2017

o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Kľušov

Obecné zastupiteľstvo v Kľušove podľa § 6 a § 11 ods. 4, písm. g) zákona č. 369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 36 ods. 7, písm. c) zákona NR
SR 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, sa
uznieslo takto:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017
o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Kľušov
Článok 1
1. Obsahom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je úprava podmienok
zneškodňovania obsahu žúmp na území obce Kľušov.
2. Účelom tohto VZN je vytváranie a ochrana zdravých podmienok na bývanie, zdravého
spôsobu života obyvateľov obce a zabezpečenie verejného poriadku v obci Kľušov
v nadväznosti na potrebu všestrannej ochrany životného prostredia.
3. Žumpa je zariadenie na zachytávanie odpadových vôd a osobitných vôd bez ich ďalšieho
vypúšťania do povrchových alebo podzemných vôd; je to zakrytá podzemná vodotesná
nádrž bez odtoku na akumuláciu odpadových vôd z domácností. Obsah žúmp je v zmysle
zákona o vodách škodlivou látkou.
Článok 2
1. Vlastník alebo užívateľ žumpy je povinný na vlastné náklady udržiavať a prevádzkovať
žumpu tak, aby nedošlo k úniku odpadových vôd zo žumpy do okolia, či iným spôsobom
nebolo ohrozené alebo poškodené zdravie obyvateľov, alebo ohrozené, poškodené, či
znečistené životné prostredie. Dno a steny žumpy musia byť vodotesné.
2. Vlastník alebo užívateľ žumpy nesmie vypúšťať obsah žumpy do záhrad, na trávnaté
plochy, na poľnohospodárske, lesné a iné pozemky, a to aj keby boli vlastníctvom vlastníka
alebo užívateľa žumpy, nesmie vypúšťať obsah žumpy do povrchových alebo podzemných
vôd, ani ho vyvážať do vodných tokov.
3. Vlastník alebo užívateľ žumpy je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vývoz
a zneškodnenie obsahu žumpy v zariadení na čistenie odpadových vôd prostredníctvom
oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa na túto činnosť v súlade
s platnými predpismi a to v intervaloch primeraných ku kapacite žumpy.

Článok 3
1. Vlastník aj užívateľ žumpy je povinný uchovať originálne vyhotovenie dokladov
o zneškodnení obsahu žumpy po dobu najmenej dvoch rokov odo dňa zneškodnenia
obsahu žumpy a na vyžiadanie Obce Kľušov nimi bezodkladne preukázať likvidáciu
odpadu.
2. Vlastník aj užívateľ žumpy je povinný zamestnancom Obce Kľušov, alebo obcou
povereným osobám predložiť originálne doklady o spôsobe zneškodnenia odpadových vôd
zo žumpy, t.j. o vývoze obsahu žumpy za obdobie dvoch kalendárnych rokov,
predchádzajúcich výzve na preukázanie likvidácie odpadu; tým nie sú dotknuté oprávnenia
iných kontrolných orgánov na vykonávanie takejto kontroly.

Článok 4

1. Obec uloží pokutu do 6 638 € právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie za porušenie tohto VZN v súlade s §27b zákona NR SR č. 369/1990 Z.z..
2.

Obec uloží pokutu fyzickej osobe do sumy 99€ za porušenie tohto VZN v súlade s §45

zákona NR SR č. 372/1990 Z.z..
Článok 5
1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Kľušov dňa 24.3.2017 uznesením
č.258.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 10.4.2017.

Jozef VALKO
starosta obce Kľušov

