Všeobecné záväzné nariadenie
o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného odvádzania odpadových vôd
a spôsob náhradného zásobovanie pitnou vodou
na území obce Brezina
VZN č. 3 /2015
§1
Úvodné ustanovenie
1) Toto nariadenie upravuje povinnosti prevádzkovateľov žúmp na území obce Brezina pri
odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľností do žúmp a ich zneškodňovaní.
2) Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
3) Stanovuje uloženie pokuty právnickej a fyzickej osobe za porušenie VZN vydaného podľa
§ 36 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení
neskorších predpisov.
§2
Povinnosti prevádzkovateľa žumpy
1) Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečovať vyprázdňovanie žumpy v intervaloch
primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických
alebo fyzických osôb.
2) Vlastník 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.
3) Obec Brezina v súlade s právnymi normami, dáva na vedomie, že najbližšou firmou, ktorá
sa zaoberá zneškodňovaním obsahu žúmp a septikov je: Čistiareň odpadových vôd Michaľany
Tým nie je dotknuté právo prevádzkovateľa objednať si zneškodňovanie obsahu žumpy
a septika inými právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré na to majú oprávnenie.
4) Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu obce
doklad o spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy.
5) Do žúmp nie je možné odvádzať zrážkovú vodu.
6) Zakazuje sa vypúšťať obsah žúmp do povrchových a do podzemných vôd na pozemkoch
v intraviláne a extraviláne obce.
§3
Odvádzanie odpadových vôd
1) Ako náhradné odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp až do
vybudovania verejnej kanalizácie sa určuje odvoz odpadu zo žúmp a septikov pomocou
fekálnych vozov osobami, ktoré na to majú oprávnenie.
§4
Spôsob náhradného zásobovanie pitnou vodou
1) Dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje v cisterne na odbernom
mieste: pred Obecným úradom v Brezine
2) Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na odbernom mieste, obec oznámi miestnym
rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
3) Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody
v zníženom množstve.
§5
Sankcie
1) Porušenie povinností a zákazu ustanoveného týmto VZN fyzickou osobou je priestupkom
podľa § 48 zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov,
za ktorý môže obec uložiť pokutu do 33,- €.
2) Porušenie povinností a zákazu ustanoveného týmto VZN právnickou osobou a fyzickou
osobou – podnikateľom je iným správnym deliktom, za ktorý môže obec podľa § 13 ods. 9
písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
uložiť pokutu do výšky 6 638,- €.
Toto VZN bolo schválené OZ 12.2.2015 uznesením č. 26/5/2015. a nadobúda účinnosť dňa:
01.03.2015.

