
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute na základe § 6 zákona SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.414/2002 
Z.z. o hospodárskej mobilizácie v znení § 31 ods. 5 citovaného zákona a v znení 
vyhlášky č. 259/2005 Z.z. ktorou sa stanovujú podrobnosti zásobovania pitnou vodou 
v období krízovej situácie v jej platnom znení sa uznieslo a vydáva 
 

dodatok č.1 
náhradného odvádzania odpadových vôd a o nakladaní s odpadovými vodami 
zo žump  
                                                                    k 
 
Všeobecnému záväznému  nariadeniu Obce Muránska Huta č.08/2009 
o podrobnostiach zásobovania pitnou vodou obyvateľstva v období krízovej situácie 
na území Obce Muránska Huta  
 

Časť  I. 
Zneškodňovanie odpadových vôd zo žump 

 
§ 1 

Podmienky, možnosti zhromažďovania odpadových vôd v žumpe 
 
 

1. Stavba žumpy a stavba domovej čistiarne odpadových vôd ( DČOV) sa 
nepovažujú za verejnú kanalizáciu ani jej časť. 

2. Stavbu žumpy je možné budovať v lokalite a miestach pozemkov ,kde 
splaškové odpadové vody z nehnuteľnosti nie je možné odvádzať do verejnej 
kanalizácie z dôvodu jej neexistencie, alebo z dôvodu technickej nemožnosti 
pripojenia  nehnuteľnosti do verejnej kanalizácie, pričom žumpa má byť 
umiestnená a riešená v rámci plochy pozemku tak, aby bolo možné jej 
výhľadové pripojenie na verejnú kanalizáciu, s prihliadnutím na hygienické 
a estetické požiadavky stavieb a ich odstupové vzdialenosti. 

3. Žumpa sa musí umiestniť na pozemku tak, aby bola dostupná pre 
vyprazdňovanie jej obsahu t.j.odpadových vôd k tomu zodpovedajúcim 
vozidlom v každom ročnom období. Do žumpy nesmie byť odvádzaná 
a zaúsťovaná drénova, zrážková, a ani voda z povrchu terénu pozemku. 

4. Vlastník stavby alebo pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na 
verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky spôsobu pripojenia na 
verejnú kanalizáciu ak je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku 
nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania 
s odpadovými vodami 

 
§ 2 

Povinnosti pri nakladaní s odpadovými vodami zo žump 
 
1. Odpadové vody zhromažďované v žumpe sa na náklady vlastníka/producenta 

zneškodňujú ich pravidelným vývozom do zariadenia k tomu účelu určenom t.j. 
do čistiarne odpadových vôd  v čase, ktorý predchádza možnosti preplnenia 
a preliatia obsahu žumpy. 



2. Producent odpadových vôd zo žumpy zabezpečuje ich vývoz, prepravu 
a zneškodňovanie prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej 
osoby – živnostníka a v súlade s platnými predpismi. 

 
§ 3 

Evidencia a preukazovanie zneškodňovania odpadových vôd zo žump 
v podmienkach obce 

 
1. Spôsob zneškodňovania odpadových vôd zo žump vlastník/producent 

preukazuje orgánu verejnej správy za účelom evidencie a to do 30 apríla 
kalendárneho roka spôsobom : 

a) predložením kópie dokladov ( napr.faktúry,potvrdenia prevzatia 
odpadovej vody prepravcom) za obdobie celého predchádzajúceho 
kalendárneho roka . 

b) predloženia originálov dokladov k nahliadnutiu za obdobie celého 
predchádzajúceho kalendárneho roka, za účelom záznamu do 
evidencie orgánu verejnej správy. 

2. Pri kontrole dokladov o vývoze/zneškodňovaní odpadových vôd zo žumpy sa    
porovnáva celkové vyvezené množstvo so spotrebovaným množstvom vody 
a to podľa fakturácie pitnej vody z verejného vodovodu alebo stanoveným 
v súlade s osobitným predpisom ( Vyhláška MŽP 397/2003) 

 
§ 4 

Dočasne krátkodobé zariadenia plniace funkciu žumpy 
 

1. Prenosné WC, ako dočasné zariadenia plniace funkciu žumpy, môžu byť 
výnimočne použité na krátkodobé kultúrne,športové podujatia a pod.,kde nie 
je verejná kanalizácia. 

2. Na činnosť zneškodňovania obsahu prenosných dočasných zariadení 
plniacich funkciu žumpy sa vzťahuje povinnosť vedená v § 2 a § 3 dodatku. 

 
§ 5 

Zákazy 
 
Zakázané je vypúšťať alebo vyvážať obsah žumpy a dočasných zariadení plniacich 
funkciu žumpy : 

a) do povrchových vôd a do podzemných vôd 
b) do stokovej siete verejnej kanalizácie bez súhlasu jej prevádzkovateľa 
c) do dážďovej kanalizácie ,krytých a cestných rigolov ciest a komunikácií, 

krytých a otvorených profilov vodných tokov 
d) do záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, na poľnohospodárske a lesné pozemky 

a iné plochy a to aj v prípade že tieto plochy sú vo vlastníctve užívateľa 
žumpy. 

e) na plochy verejných priestranstiev  
 

Časť II 
Zodpovednosť za porušenie povinnosti 

 
§ 6 

Sankcie 



 
1. Porušenie tohto nariadenia sa postihuje uložením sankcie podľa osobitného 

zákona ( č.442/2002 Z.z.) vo výške od  16 € - do 331 €. 
2. Protiprávne konanie podľa osobitných zákonov sa postihuje podľa týchto 

zákonov ( 442/2002Z.z., 276/2001 Z.z., 364/2004 Z.z., 372/1990 Zb. , 50/1976 
Zb.( 

3. Porušenie § 3 tohto nariadenia je priestupkovým porušením poriadku v správe 
za ktoré je možné uložiť pokutu od 33 € do výšky 99 € ( zákon 372/1990 Zb.) 

4. Pokuta uložená za porušenie poriadku v správe je príjmom obce. 
 

Časť III 
Záverečne ustanovenia 

 
§ 7 

Kontrola ustanovení 
 
Kontrolu plnenia ustanovení tohto dodatku k VZN č.08/2009 sú oprávnení vykonávať 
-   oprávnení zamestnanci OcÚ Muránska Huta 
-   orgány dohľadu na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií   
 
 

 
   

                                                                             Ing.Robert  Ševčík 
                                                                                starosta  obce 
 
 
 
 
Dodatok č.1 k VZN č.08/2009 vyvesený dňa 20.2.2015 
Dodatok č.1 k VZN č.08/2009 zvesený dňa   06.03.2015 


