Všeobecne záväzného nariadenia Obce Oborín o zneškodňovaní obsahu
žúmp podľa miestnych podmienok, na území obce Oborín
Číslo: 2/2015
podľa § 36 ods. 7 písm. c) Zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 36 ods. 1
Zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
ako aj § 3 ods. 2 Zákona NR SR č. 188/2003 Z.z. o aplikácii čistiarenského kalu
a dnových sedimentov do pôdy.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto VZN sa dotýka všetkých osôb, ktorí žijú a/alebo vlastnia domovú nehnuteľnosť na
území obce Oborín a fyzických osôb a právnických osôb, ktoré prevádzkujú
podnikateľskú činnosť na území obce Oborín a produkujú odpadové vody a odpadové
vody vypúšťajú.
Článok 2
Predmet všeobecne záväzného nariadenia
Predmetom nariadenia je určenie spôsobu zneškodňovania obsahu žúmp na území obce
Oborín a jeho zosúladenie s miestnymi podmienkami a platnou legislatívou na úseku
vypúšťania a zneškodňovania odpadových vôd.
Článok 3
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie pod pojmom:
Žumpa – vodotesné zariadenie na zhromažďovanie odpadových vôd, odkiaľ sú tieto
odvážané fekálnym vozidlom na čistiareň odpadových vôd
Zneškodňovanie obsahu žúmp – vyvezenie odpadových vôd fekálnym vozidlom na
čistiareň odpadových vôd
Kal – zmes vody a tuhých látok odstránených z rôznych druhov vôd prirodzenými alebo
umelo iniciovanými procesmi
Domová čistiareň odpadových vôd – zariadenie, ktoré je umiestnené pri domovej
nehnuteľnosti, ktorá slúži na čistenie odpadových vôd . (DČOV)
Článok 4
Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp na území obce Oborín
1. Komunálne odpadové vody a organicky znečistené priemyselné odpadové vody vypúšťané
do povrchových vôd, musia pred ich vypúšťaním prejsť sekundárnym čistením, prípadne
primeraným čistením, ktoré zaručia limitné hodnoty znečistenia za bežných klimatických
podmienok.
2. Do poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy možno aplikovať upravený čistiarenský kal, v
ktorom koncentrácia rizikových látok neprevýši ani v jednom sledovanom ukazovateli
medzné hodnoty a ktoré vyhovujú mikrobiologickým kritériám- Do poľnohospodárskej pôdy

alebo do lesnej pôdy sa zakazuje aplikovať kal zo septikov a z ostatných podobných
zariadení na úpravu splaškov a kal z iných ČOV.
Producenti odpadových vôd na území obce Oborín, sú povinní preukázať objem
odpadových vôd vyprodukovaných za rok, zhromaždených v žumpe, zneškodnili v čistiarni
odpadových vôd. Znehodňovanie odpadových vôd pred ich vyčistením v domových
čistiarňach odpadových vôd vypúšťaním obsahu žúmp na záhrady, poľnohospodársku, či
lesnú pôdu alebo do vodných tokov a plôch je v rozpore s platnou legislatívou a je zakázané.
Spôsob zneškodňovania odpadových vôd z žúmp, ktoré nie sú čistené v domových
čistiarňach odpadových vôd, na území obce Oborín je nasledovný:
Producent odpadových vôd, ktorý nečistí odpadové vody v DČOV bude odpadové vody
zhromažďovať v žumpe a podľa vlastného uváženia alebo potreby, zneškodní odpadové vody
tak, že ich dá vyviesť fekálnym vozidlom do čistiarne odpadových vôd osobou na to
oprávnenou. O vývoze odpadovej vody na zneškodnenie osoba, ktorá vyviezla odpadovú
vodu vydá potvrdenie, na ktorom bude uvedené u občanov: meno, priezvisko, dátum
narodenia a adresa nehnuteľnosti, z ktorej sú odpadové vody zneškodňované s uvedením
presného čísla domu a množstva odpadových vôd v m3, u fyzických a právnických osôb,
ktoré podnikajú alebo prevádzkujú svoju činnosť na území obce, presný názov subjektu,
meno a priezvisko zodpovednej osoby, IČO a množstvo dovezených odpadových vôd v m3.
Každý producent odpadových vôd bude musieť sledovať množstvo odpadových vôd
zneškodnených uvedeným spôsobom mimo domovej čistiarni odpadových vôd za rok tak, aby
do 31.marca nasledujúceho roka mal vykázané, že tieto zneškodnil, ktorý čerpal z verejného
vodovodu. U prevádzok, ktoré používajú okrem vody z vodovodu aj vodu z vlastnej studne sa
do tohoto objemu započítava aj voda zo studne. Množstvo vody, ktorú producent odpadových
vôd povinný za rok zneškodniť uvedeným spôsobom vychádza z množstva vody, ktorú
producent čerpal z verejného vodovodu za rok. U producentov, ktorí produkujú
priemyselné odpadové vody a používajú okrem vody z verejného vodovodu aj vodu z
vlastnej studne sa k tomuto pripočítava aj množstvo vody čerpanej za sledovaný rok zo
studne.
Článok 5
Výnimky z povinnosti zneškodňovať odpadové vody zo žumpy
Obec Oborín povolí výnimku z povinnosti zneškodňovať odpadové vody zo žumpy len tomu
producentovi odpadových vôd, ktorý sa preukáže právoplatným rozhodnutím príslušného
orgánu štátnej správy o povolení o inom nakladaní s odpadovými vodami, ako je uvedené v
tomto všeobecne záväznom nariadení obce.
Článok 6
Kontrolné a sankčné opatrenia
1. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto všeobecnej záväzného nariadenia bude
zabezpečovať obec Oborín. U producentov odpadových vôd, u ktorých sa zistí, že zneškodnili
menšie množstvo odpadových vôd ako im toto VZN ukladá alebo odpadové vody zneškodnili
v rozpore s týmto VZN a platnou legislatívou, obec uplatní sankčné opatrenia.
2. Nedodržanie ustanovení tohto všeobecnej záväzného nariadenia, ak nejde o správny delikt
alebo priestupok podľa osobitných právnych predpisov, bude klasifikované ako priestupok na
úseku ochrany životného prostredia podľa § 45 ods. 1 zákona SNT č. 372/1990 Zb. o

priestupkoch v znení neskorších predpisov. Za správny delikt môže obec uložiť pokutu až do
výšky 3319,39 EUR (99.999,94 Sk). Za priestupok môže obec uložiť pokutu až do výšky
99.00 EUR (2.982,47 Sk).
3. Výnos z pokút je príjmom obce, ktorá ho uloží na osobitný účet a použije výhradne na
domové čistiarne odpadových vôd.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Oborín bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v
Oboríne dňa 05.03.2015 uznesením číslo 32/2015 a nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa
jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.
V Oboríne dňa 05.03.2015

Arpád Csuri
starosta obce

