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Obecné zastupiteľstvo obce Boliarov uznesením číslo  4/2015 prijatom na svojom rokovaní
dňa 10.06.2015 v súlade s § 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 36 ods. 9 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 4/2015

o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd na území obce Boliarov

§ 1
Úvodné ustanovenie

1. Toto nariadenie upravuje povinnosti prevádzkovateľov žúmp na území obce Boliarov
pri odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľností do žúmp a ich zneškodňovaní.

2. Toto nariadenie upravuje spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného 
odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.

3. Obyvatelia obce sú čiastočne zásobovaní vodou z verejného vodovodu a vodou 
z vlastných studní.

4. Odpadové vody sú čiastočne odvádzané do obecnej kanalizácie a do domových žúmp 
alebo domových čistiarni odpadových vôd.

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto VZN sa rozumie
a) verejným vodovodom súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe, 

umožňujúcim hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov vodou,
b) hromadným zásobovaním vodou zásobovanie viac ako 50 osôb alebo zásobovanie, 

ktorého priemerná denná produkcia je viac ako 10 m3 vody,
c) prevádzkovateľom verejného vodovou je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej 

bolo udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov 
a ktorá prevádzkuje verejný vodovod, 

d) žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na zhromažďovanie 
odpadových vôd,

e) zneškodňovanie obsahu žúmp je vyvezenie odpadových vôd fekálnym vozidlom na 
čistiareň odpadových vôd,

f) vlastník žumpy je vlastník stavby, ku ktorej ako hlavnej stavbe plní žumpa doplnkovú 
funkciu,

g) užívateľ žumpy je osoba, ktorá užíva stavbu, ku ktorej ako hlavnej stavbe plní žumpa 
doplnkovú funkciu.

§ 2
Stavba a prevádzka žumpy

1. Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym 
predpisom a technickým normám. 

2. Umiestnenie žumpy na pozemku musí umožňovať prístup k žumpe za účelom jej 
vyprázdňovania a musí byť umiestnená tak, aby umožňovala výhľadové pripojenie 
stavby na verejnú kanalizáciu.1



3. Dno a steny žumpy musia byť vodotesné – nepriepustné, tak aby odpadová voda 
nepresakovala do okolitého prostredia a neznečisťovala ho. 

4. 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.

5. Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou musí 
zodpovedať príslušným slovenským technickým normám.2

6. Odpadová voda odvádzaná do žúmp nie je, na rozdiel od kalu zo septikov, 
komunálnym odpadom a nevzťahuje sa naň režim zberu a zneškodňovania 
komunálnych a drobných stavebných odpadov.3

7. Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch 
primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených 
právnických alebo fyzických osôb.

-------------
1 §§ 11 ods. 2 a 3 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Zb. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie
2 STN 75 6081, STN 75 6402, STN 75 5115
3 § 39 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov

9. Obec Boliarov, v súlade s právnymi normami 4, dáva na vedomie, že najbližšou firmou, 
ktorá sa zaoberá zneškodňovaním obsahu žúmp a septikov je:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, Komenského 50, tel. č.
051/7572777.
Tým nie je dotknuté právo prevádzkovateľa objednať si zneškodnenie obsahu žumpy a
septika inými právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré na to majú oprávnenie.

10. Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu obce 
Boliarov doklad o spôsobe zhodnotenia, alebo zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy.
Vlastník resp. užívateľ žumpy je povinný uchovať originály dokladov o zneškodnení obsahu 
žumpy po dobu troch rokov odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy. 

§ 3
Náhradné zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd

1. Náhradné zásobovanie vodou obec Boliarov zabezpečí v prípade akútneho 
nedostatku    pitnej vody v obci.

2. Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo 
obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov:
a) mimoriadnej udalosti,
b) pri poruche na verejnom vodovode, 
c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
d) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach,
e) pri obmedzení zásobovania vodou,
f) pri poruche na vodovodnej prípojke a v prípade, ak je vodovodná prípojka 

majetkom vlastníka verejného vodovodu.

3. Prevádzkovateľ verejného vodovodu zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným 
zásobovaním na miestach distribúcie pitnej vody určených obcou.

4. Náhradné zásobovanie do miest distribúcie pitnej vody v rámci núdzového 
zásobovania pitnou vodou sa vykonáva: 
a) Cisternami
b) Dodávkami balenej pitnej vody
c) Inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody.



5. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané spravidla denne, ráno v čase od 
5,00 hod. do 8,00 hod. a večer od 17,00hod. do 20,00 hod. 

6. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na odberných miestach oznámi obec 
obecným rozhlasom, na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. 

7. Minimálna potreba pitnej vody pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou je 10 litrov na 
osobu denne. Minimálna potreba pitnej vody v mimoriadne nepriaznivých 
podmienkach je 5 litrov na osobu denne, najviac počas troch po sebe nasledujúcich 
dňoch.

8. Prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní 
pitnou vodou nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky 
podmienky na kvalitu pitnej vody.

9.  Ako náhradné odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp až do
spustenia a dobudovania verejnej kanalizácie sa určuje odvoz odpadu zo žúmp a septikov 
pomocou fekálnych vozov organizácií, ktoré na to majú oprávnenie.

§4
Prenosné suché WC

Prenosné suché WC môžu byť použité na krátkodobé kultúrne a športové podujatia, jarmoky,
festivaly, trhy, zariadenia staveniska počas realizácie stavby a všade tam, kde nie sú 
k dispozícii klasické sociálne zariadenia. Suché WC musí mať uzavretý nepriepustný 
zásobník na splašky objemu min. 100 litrov. Vyprázdňovanie zachytených splaškov musí byť 
zabezpečené prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – 
podnikateľa v súlade s platnými predpismi. 

§5
Sankcie

1. V zmysle ust. §40 ods. 1 písm. j) zákona č. 442/2002 Z.z. priestupku na úseku 
verejných vodovodov a verejných kanalizácií sa dopustí ten, kto porušil všeobecne 
záväzné nariadenie vydané podľa § 36 ods.7 písm. b) a c).

2. V zmysle ust. § 40 ods. 2 písm. c) okresný úrad uloží pokutu za priestupok uvedený 
v odseku 1 písm. j) od 16 eur do 331 eur.

3. Obec uloží pokutu do 3.319,39 € právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej 
na podnikanie za porušenie tohto VZN v § 3 ods. 1 (t.j. počas dočasného 
obmedzenia alebo zákazu užívať pitnú vodu na iné účely, ak je to nevyhnutné na 
zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku).

4. 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. 

5. Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
6. Výnos z pokút uložených obcou je príjmom rozpočtu obce.

§ 6
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.  Do žúmp nie je možné odvádzať zrážkovú vodu. 5
2.  Zakazuje sa vypúšťať obsah žúmp do povrchových vôd a do podzemných vôd.
3.  Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
     a) starosta obce Boliarov ,
     b) hlavný kontrolór obce Boliarov,
     c) poslanci Obecného zastupiteľstva obce Boliarov,
     d) členovia komisie na ochranu verejného poriadku OZ obce Boliarov,
     e) poverení pracovníci Obecného úradu Boliarov.



4. Toto nariadenie bolo prijaté obecným zastupiteľstvom v Boliarove dňa 10.06.2015    
uznesením č. 24/2015.

9. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce

V Boliarove, 10.06.2015                                        starosta obce 

4 § 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 36 ods. 9 písm. a) zákona 
442/2002 Z. z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov
5 § 11 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z.


