Všeobecne záväzné nariadenie obce Bellova Ves
č. 4/2021
zo dňa 30. decembra 2021
o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Bellova Ves
Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. g), § 6 a § 11
ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, § 36 ods. 4 zákona č. 364/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení
zákona o priestupkoch a v súlade s § 36 ods. 7 písm. e) 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 sa dňa 30. decembra 2021
uznieslo a prijalo toto všeobecne záväzné nariadenie.
§1
Predmet úpravy a základné pojmy
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia obce (ďalej len „nariadenie“) je podľa
miestnych podmienok:
a) úprava spôsobu náhradného odvádzania odpadových vôd,
b) úprava povinnosti užívateľov žúmp pri odvádzaní vôd z nehnuteľnosti do žúmp
a zneškodňovanie obsahu žúmp.
2. Žumpou sa rozumie zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na akumuláciu
splaškovej odpadovej vody z nehnuteľnostiam s možnosťou kontroly jej nepriepustnosti,
vyprázdňovaná zvyčajne fekálnym vozidlom, pričom musí byť umiestnená a riešená tak, aby
bolo možné výhľadové pripojenie nehnuteľnosti (stavby) na verejnú kanalizáciu.
3. Užívateľom žumpy sa rozumie ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, resp. vlastník
nehnuteľnosti, na ktorú je domová žumpa napojená alebo vlastník pozemku, na ktorom bolo
povolená žumpa, alebo nájomca, ktorý sa preukáže zmluvným vzťahom k predmetnej
nehnuteľnosti.
§2
Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd
Obec Bellova Ves nemá vybudovanú verejnú kanalizáciu. Zneškodňovanie odpadových vôd
v obci je zabezpečované individuálne prostredníctvom žúmp alebo už zrealizovaných
domových čističiek odpadových vôd v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
§3
Povinnosti užívateľov pri zneškodňovaní obsahu zo žúmp
1. Užívateľ žumpy je povinný:
a) vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom odpadových vôd
zo žumpy do okolia,
b) vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo
poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia,
c) zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných kapacite žumpy,
d) zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy na vlastné náklady
a prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie

v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom v intervaloch zodpovedajúcich
kapacite žumpy a v súlade s platnými predpismi,
e) zabezpečiť vykonanie skúšky vodotesnosti žumpy v prípade podozrenia z úniku
odpadových vôd alebo pri znečistení vôd.
2. Obsah žumpy je zakázané vypúšťať alebo vyvážať do:
a) povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne obce,
b) dažďovej kanalizácie,
c) odvodňovacích rigolov, priekop, záhrad, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné
pozemky a iné plochy,
bez ohľadu na vlastnícky vzťah vlastníka alebo užívateľa žumpy k uvedeným pozemkom,
aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.
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§4
Odvoz odpadových vôd zo žumpy
Užívateľ žumpy je povinný zabezpečovať zneškodňovanie odpadových vôd zo žumpy
odvozom do čistiarne odpadových vôd na vlastné náklady.
Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd1, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto
o odvoz požiadal.
Doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje:
a) meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný,
b) dátum odvozu,
c) miesto umiestnenia žumpy,
d) množstvo vyvezených odpadových vôd,
e) názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala,
f) adresu čistiarne odpadových vôd, do ktorej bude obsah odpadových vôd zo žumpy
odvezený.
Užívateľ žumpy je povinný na výzvu obce2 alebo orgánu štátnej vodnej správy3 predložiť
doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky.

§5
Kontrolná činnosť a sankcie
1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva obecný úrad prostredníctvom
starostu obce alebo zamestnanec obce na základe písomného poverenia starostom obce.
2. Porušenie tohto nariadenia je postihnuteľné podľa osobitných predpisov4.
3. Nepreukázenie dokladu o vývoze obsahu žúmp sa považuje za priestupok.
§6
Záverečné ustanovenie

právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie v súlade s platnými predpismi, ktorá je držiteľom
oprávnenia na vývoz odpadov zo žúmp.
2
§ 36 ods. 7 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
3
Okresný úrad v Dunajskej Strede
4
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v planom znení, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom
znení
1
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Toto všeobecne záväzné nariadenie je súčasťou sústavy externých normatívnych aktov
obce Bellova Ves a riadnym dokumentom Obecného úradu obce Bellova Ves.
Na tomto všeobecne záväzné nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Bellova
Ves na svojom zasadnutí dňa 30. decembra 2021.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia.

Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r.
starostka obce

vyvesené: 30.12.2021

