
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čerhov  

č. 2/2015 

o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania pitnou vodou 

a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Čerhov 

 

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Čerhov v súlade s § 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR                  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisom 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 v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení zákonov  vydáva toto nariadenie. 

 

§1 

Úvodné ustanovenie 

 

 1) Toto nariadenie upravuje povinnosti prevádzkovateľov žúmp na území obce Čerhov 

pri odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľností do žúmp a ich zneškodňovaní.  

 2) Toto nariadenie upravuje dodávku pitnej vody z verejného vodovodu odberateľom 

na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v čase jej nedostatku, upravuje spôsob náhradného 

zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie 

obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.        

 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  

Stavba a prevádzka žumpy 

 

 Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na zhromažďovanie 

odpadových vôd v domácnosti. Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne 

záväzným právnym predpisom a technickým normám. 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. Dno a steny žumpy musia 

byť vodotesné – nepriepustné, tak aby bola odpadová voda nepresakovaná do okolitého 

prostredia a neznečisťovala ho.  

 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. Najmenšia vzdialenosť žumpy 

od studne individuálneho zásobovania vodou musí zodpovedať príslušným slovenským 

technickým normám. 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.  



 Prevádzkovateľ žumpy, ktorý nemá možnosť pripojiť sa do verejnej kanalizácie – ul. 

Gaštanová, Staničná; musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných 

kapacite žumpy na polovicu vlastných nákladov prostredníctvom oprávnených právnických 

alebo  fyzických osôb. Druhú polovicu nákladov zabezpečí Obec Čerhov.  

 Obec Čerhov, v súlade s právnymi normami, dáva na vedomie, že najbližšou firmou, 

ktorá sa zaoberá zneškodňovaním obsahu žúmp a septikov je:  AGROZORAN, a. s. 

Michaľany. Tým nie je dotknuté právo prevádzkovateľa objednať si zneškodňovanie obsahu 

žumpy a septika inými právnickými osobami, ktoré na to majú oprávnenie.                      

 Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu obce 

doklad o spôsobe zhodnotenia, alebo zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy. Do žúmp nie 

je možné odvádzať zrážkovú vodu. Zakazuje sa vypúšťať obsah žúmp do povrchových vôd 

a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne obce. 

 

§3 

Odvádzanie odpadových vôd 

 

 Ako náhradné odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp až do 

vybudovania verejnej kanalizácie sa určuje odvoz zo žúmp a septikov pomocou fekálnych 

vozov organizácii, ktoré na to majú oprávnenie. 

 

§4 

Obmedzovanie používania pitnej vody v čase jej nedostatku 

 

 Obec Čerhov môže obmedziť dodávku pitnej vody z verejného vodovou v prípade jej 

nedostatku. Obmedzenie dodávky pitnej vody z verejného vodovou sa vyhlasuje 

v nasledovných stupňoch:  

1. stupeň -  zákaz používania pitnej vody na účely okrem použitia vody pre pitný režim 

  a hygienické potreby. 

2. stupeň -  zákaz používania pitnej vody na iné účely okrem použitia vody pre pitný  

  režim. 

3. stupeň -  stanovenie odberu pitnej vody na osobu/deň v zmysle hygienických predpisov. 

 

Stanovené stupne obmedzenia dodávok pitnej vody sú záväzné pre všetkých fyzických 

i právnických odberateľov. 

 

§5 

Náhradné zásobovanie pitnou vodou 

 

 Obec Čerhov zakazuje užívanie pitnej vody na účely, ak je to nevyhnutné na 

zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci Čerhov v čase jej nedostatku. Náhradné 

zásobovanie vodou obce Čerhov zabezpečí v prípade akútneho nedostatku pitnej vody v obci. 

Náhradné zásobovanie vodou vykonáva prevádzkovateľ verejného vodovodu a kanalizácie na 

odberných miestach cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami. Náhradné 

zásobovanie vodou je vykonávané denne, spravidla v čase od 7.00 hod do 21.00 hod.  

 Minimálne odberné miesta pitnej vody pre náhradné zásobovanie obyvateľstva na 

území obce Čerhov sa určia podľa požiadaviek obyvateľov obce Čerhov. 



§6 

Spoločné ustanovenia 

 

 Obec uloží pokutu do výšky 663,87 € právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na 

podnikanie za porušenie tohto VZN v §5 ods. 1 (t.j. počas zákazu užívať pitnú vodu na iné 

účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej 

nedostatku). Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na škodlivé následky porušenia 

povinností, dĺžku trvania proti právneho stavu a na okolnosti, za ktorých k porušeniu 

povinnosti došlo. Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

Výnos z pokút uložených obcou je príjmom rozpočtu obce.  

 

Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:  

- starosta obce 

- hlavný kontrolór obce 

- poslanci obecného zastupiteľstva 

- členovia komisie na ochranu verejného poriadku  

- poverení pracovníci obecného úradu 

- iné kontrolné orgány. 

 

§7 

Záverečné ustanovenia 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Čerhove sa na tomto VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp, 

náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území 

obce Čerhov uznieslo dňa 15.12.2014 uznesením číslo č. 10/2014. 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2015 

. 

 

V Čerhove, dňa 15.12.2014 

 

 

              Pavol Balogh  

              starosta obce 

 

 

 

 

Vyvesené, dňa: ....15.12.2014...... 

Zvesené, dňa: ....30.12.2014...... 


