DODATOK č. 1 K VZN č. 3/2019
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VEĽKÁ PAKA č. 3/2019
o prevádzkovaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami §22, §23 a §36 odst. 7)
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 a vyhlášky č.
217/2011, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným
vodovodom a odvedenia a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a zákona č. 50/1976 Z.z. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon), vydáva tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 (ďalej len VZN)
Čl. I.
Predmet dodatku
V Čl. II. „VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV“ sa dopĺňa nasledujúca odrážka:


Žumpa – vodotesná, zaizolovaná nádoba na akumulovanie odpadovej vody

V Čl. VI. „ZRIADENIE VODOVODNEJ A KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY“ sa za bod 8 dopĺňa nový bod 9,
ktorý znie:
9. V lokalitách bez vybudovanej verejnej kanalizácie, sa nakladanie s komunálnymi
odpadovými vodami okrem verejnej kanalizácie môže riešiť aj individuálnymi systémami
alebo inými primeranými systémami, ktorými sú v podmienkach obce Veľká Paka len
vodotesné žumpy. Nakoľko sa územie obce Veľká Paka nachádza na území Chránenej
vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, na základe usmernenia Okresného úradu Dunajská
Streda, odbor ochrany životného prostredia, nie je možné nakladanie s komunálnymi
odpadovými vodami riešiť individuálnymi systémami, ktorými sú napr. septiky, malé čistiarne
odpadových vôd a podobne.
10. V zmysle kompetencie obce zabezpečovať nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp
podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov sa týmto VZN v súlade s § 36 vodného zákona určujú nasledujúce povinnosti pri
nakladaní s komunálnymi odpadovými vodami zo žúmp:
a) Odpadové vody akumulované vo vodotesných žumpách musia byť zneškodňované v
čistiarni odpadových vôd.
b) Povolenie na stavbu žumpy podľa odseku 9 možno vydať len na dobu určitú. V lokalitách,
kde je vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia sa po skončení platnosti
povolenia toto predlžovať nebude.
c) Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie
odvozom do čistiarne odpadových vôd, a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy
predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových
vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená
podľa osobitného predpisu (§ 25 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.)

d) Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný mať uzavretú zmluvu s obcou a
vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd
obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum
odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby,
ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.“
ČI. II.
Záverečné ustanovenia
(1)
(2)

Na tomto dodatku ku všeobecne záväznému nariadeniu sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
obce Veľká Paka dňa: 15.12.2020, uznesením č. 137/2020.
Ostatné ustanovenia VZN zostávajú bez zmeny v platnosti.

Vo Veľkej Pake dňa 16.12.2020

Bc. Ivan Seňan v.r.
starosta obce
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