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Obecné zastupiteľstvo v Joviciach v súlade s § 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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 vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č. 4/2014
O ZNEŠKODŇOVANÍ OBSAHU ŽÚMP, NÁHRADNÉHO
ZÁSOBOVANIA VODOU A NÁHRADNÉHO
ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD NA ÚZEMÍ OBCE JOVICE

§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje:
a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na
zabezpečenie zásobovania pitnou vodou obci, v čase jej nedostatku,
b) spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku,
c) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd v prípade prerušenia, alebo obmedzenia
odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie,
d) povinnosti prevádzkovateľov žúmp na území obce pri odvádzaní odpadových vôd z
nehnuteľností do žúmp a ich následné zneškodňovanie.
§2
Zneškodňovanie obsahu žúmp
(1) V súvislosti s tým, že obec Jovice má v súčasnosti vybudovanú verejnú kanalizáciu len v časti
obce, niektorí obyvatelia, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia nie sú napojení na
verejnú kanalizáciu a používajú na odvádzanie odpadových vôd vlastné žumpy a septiky (ďalej len
žumpy). Vlastník resp. 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) Vlastník resp. prevádzkovateľ žumpy je povinný zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy
v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených
právnických alebo fyzických osôb. Najbližšia oprávnená organizácia, ktorá sa zaoberá vývozom
a zneškodňovaním obsahu žúmp a septikov je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Košice. Vlastník resp. prevádzkovateľ žumpy má právo zabezpečiť zneškodnenie obsahu žumpy aj
inými oprávnenými právnickými resp. fyzickými osobami.
(3) Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakázané je vypúšťať alebo
vyvážať obsah žúmp:
a) do povrchových vôd a podzemných vôd,
b) do stokovej siete verejnej kanalizácie,
c) do dažďovej kanalizácie, krytých rigolov, krytých profilov vodných tokov,
d) do záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, na poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy aj
keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.
(4) Náhradné odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp sa zabezpečuje vývozom
cisternami /fekálnymi vozmi/ alebo inými prepravnými prostriedkami.
(5) Vlastník resp. prevádzkovateľ žumpy je povinný uchovávať originály dokladov o spôsobe
zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy po dobu minimálne troch rokov a na požiadanie ich
predložiť kontrolným orgánom štátnej správy alebo povereným zamestnancom obce.
(6) Poverenými zamestnancami Obce Jovice sú poverení pracovníci Obecného úradu v Joviciach,
poverení poslanci OZ v Joviciach a hlavný kontrolór obce.
§3
Náhradné zásobovanie vodou
(1) Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody vlastnými studňami, starosta obce zabezpečí
dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou. Dodávka pitnej vody náhradným
zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami.
(2)Odberné miesta a miesta pristavenia cisterny s pitnou vodou:
a) pred pekárňou BFZ TRIO s.r.o.
b) Köpűs zákruta
c) podľa potreby starších a nemobilných občanov
(3) Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na mieste, uvedenom v ods. 2 oznámi obec, a to
miestnym rozhlasom, príp. písomným oznámením na úradnej tabuli obce alebo na internetovej
stránke obce.
(4) Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody v
zníženom množstve.
§4
Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp
1) V časti obce Jovice je vybudovaná verejná kanalizácia na odvádzanie odpadových vôd zo stavieb
ktorej vlastníkom je Obec Jovice .

2) Náhradné odvádzanie odpadových vôd sa vykonáva v prípade prerušenia, alebo obmedzenia
odvádzania vôd do verejnej kanalizácie najmä z dôvodov:
a) mimoriadnej udalosti, mimoriadnych klimatických podmienkach,
b) pri poruche na verejnej kanalizácii,
c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
d) pri obmedzení zásobovania vodou.
3) Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom a
organizáciám prerušenie alebo obmedzenie odvádzania vôd v lehotách v zmysle § 32 zákona
č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.
4) Ak nemožno zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie z dôvodu
mimoriadnej udalosti (bod 2), zabezpečí obec v spolupráci s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie
a ČOV náhradné odvádzanie odpadových vôd. Náhradné odvádzanie odpadových vôd sa
zabezpečuje vývozom cisternami /fekálnymi vozmi/ alebo inými prepravnými prostriedkami.
§5
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Do žúmp nie je možné odvádzať zrážkovú vodu.
(2) Obec uloží pokutu do 3.319 € právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
za porušenie tohto VZN. Obec uloží pokutu fyzickej osobe do sumy 165 € za porušenie tohto VZN.
Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na škodlivé následky porušenia povinnosti, dĺžku
trvania protiprávneho stavu a na okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo. Pokuta je
splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Výnos z pokút uložených obcou je
príjmom rozpočtu obce.
(3) Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
a/ starosta obce
b/ hlavný kontrolór
c/ poslanci OZ
d/ členovia komisie pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku
Právo vykonať kontrolu majú aj iné dotknuté kontrolné orgány.
(4) Toto nariadenie bolo prijaté obecným zastupiteľstvom v Joviciach dňa 13.11.2014 uznesením č.
29/2014.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

V Joviciach dňa 13.11.2014

František Barci
starosta obce

