Obec Štiavnické Bane v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 36 ods. 7 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
regulácií v sieťových odvetviach v y d á v a
Všeobecne záväzné nariadenie obce Štiavnické Bane č. 2 /2013
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o
zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Štiavnické Bane

Článok 1
Úvodné ustanovenia a vymedzenia pojmov
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len ,, VZN“) je upraviť postup
fyzických a právnických osôb v obci Štiavnické Bane, pri nakladaní s komunálnymi odpadovými
vodami ( ďalej len ,, odpadové vody“), ktoré vznikajú pri užívaní nehnuteľností v katastrálnom
území obce Štiavnické Bane na účely bývania, výroby, obchodu a služieb.
2. Účelom tejto úpravy je vytvoriť podmienky pre také nakladanie s odpadovými vodami, ktoré
neznečisťuje a neohrozuje životné prostredie, pôdu, podzemné vody a neohrozuje zdravie ľudí.
3. Toto nariadenie upravuje spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.
Článok 2
Stavba a prevádzka žumpy
1. Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na zhromažďovanie odpadových vôd z
domácností.
2. Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom a
technickým normám.
3. 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
( podľa § 11 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z. ) .
4. Dno a steny žumpy musia byť vodotesné – nepriepustné tak, aby odpadová voda nepresakovala
do okolitého prostredia a neznečisťovala ho.
5. 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.
6. Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou musí zodpovedať
príslušným príslušným slovenským technickým normám ( STN 75 6081, STN 75 6402, STN 75
5115).

7. 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.
8. Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných
kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických alebo fyzických
osôb.
9. Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu Obce Štiavnické
Bane doklad o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy.
Článok 3
Náhradné zásobovanie vodovou a odvádzanie odpadových vôd
1. Náhradné zásobovanie vodou zabezpečí v prípade akútneho nedostatku pitnej vody obec . Voda
sa bude dovážať cisternovým vozidlom v rozsahu núdzového zásobovania pitnou vodou. Miesto
pristavenia cisterny s vodou je : pred obecným úradom, pri futbalovom ihrisku, základnej škole a
kultúrnom dome na Hornej Rovni.
2. V období núdzového zásobovania pitnou vodou sa prísne zakazuje používanie pitnej vody na iné
účely.
3. Ako náhradné odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp až do vybudovania
verejnej kanalizácie na celom území obce sa určuje odvoz odpadu zo žúmp a septikov
prostredníctvom fekálnych vozidiel organizácií, ktoré sa likvidácií takéhoto druhu odpadu
profesionálne venujú.
4. Zakazuje sa vypúšťanie odpadových vôd na verejné priestranstvá, do povrchových vôd, na
pozemky majiteľov nehnuteľností ako aj prečerpávanie obsahu žúmp na uvedené miesta.
Článok 4
Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody
1. Dočasne obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej vod z verejného vodovodu na iné účel ako je
zásobovanie obyvateľov pitnou vodou môže vyhlásiť starosta obce v mieste obvyklým spôsobom v
dôsledku poklesu výdatnosti vodného zdroja, najmä vplyvom nepriaznivých klimatických
podmienok, deštrukčnej činnosti na zariadeniach zásobovacieho systému a kontaminácie pitnej
vody. Vo vyhlásení sa uvedie čas, od kedy platí obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z
verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.
2. V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou
vodou je zakázané počas dňa od 5.00 hod. A od 16.00 hod. Do 23.00 hod používanie pitnej vody z
verejného vodovodu na polievanie záhrad, ihriska, verejných priestranstiev, polievanie hrobových
miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, stavebné účely a
upratovanie.
3. V čase zákazu užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou je
zakázané celodenne, t. j. 24 hodín používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie
záhrad, ihriska, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut,
napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, stavebné účely a upratovanie.

4. Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou budú v plnom rozsahu
obnovené bez meškania po odpadnutí dôvodov obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z
vodovodu na iné účely, ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky pitnej
vody a odvádzania odpadových vôd obec informuje obyvateľov v mieste obvyklým spôsobom.
Článok 5
Sankcie
1. Porušenie povinností a zákazu, ustanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením fyzickou
osobou je priestupkom podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 33 €.
2. Porušenie povinností a zákazu, ustanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením právnickou
osobou a fyzickou osobou – podnikateľ 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 predpisov uložiť
pokutu do výšky 6 638 €.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Štiavnické Bane č. 2/2013 o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Štiavnické Bane dňa 22.11.2013, uznesením č. 47/ 2013
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2014

V Štiavnických Baniach dňa 25.11.2013

Stanislav Neuschl
starosta obce

