Obecné zastupiteľstvo v Látkach podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade § 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 regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto
Všeobecne záväznom nariadení Obce Látky č. 2 /2014
o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje spôsob náhradného odvádzania
odpadových vôd a podmienky zneškodňovania obsahu žúmp na území obce Látky
Článok 2
Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp
1.

Nakoľko obec Látky v súčasnosti nemá vybudovanú verejnú kanalizáciu fyzické
osoby, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia na hromadenie t.j. akumulovanie
odpadových vôd používajú vlastné žumpy.

2.

Vlastník resp. užívateľ žumpy je povinný obsah žumpy vyvážať len na miesto na to
určené do čistiarne odpadových vôd, ktorej prevádzkový poriadok to umožňuje, v súlade
s platnými právnymi predpismi a normami.

3.

Kvalitatívne zloženie odpadových vôd, ktoré tvoria obsah žumpy musí zodpovedať
kvalite bežných splaškových odpadových vôd.

4.

Náhradné odvádzanie odpadových vôd do vybudovania verejnej kanalizácie obec
zabezpečí vývozom obsahu žúmp cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami
prostredníctvom organizácii, ktoré majú na túto činnosť príslušné oprávnenia. V prípade
vzniku mimoriadnej udalosti na území obce, ako napr. z dôvodu, že vlastníci resp.
užívatelia žúmp nebudú spôsobilí zákonným spôsobom zabezpečiť zneškodnenie
obsahu žúmp sú povinní oznámiť obecnému úradu obci potrebu náhradného odvedenia
resp. zneškodnenia obsahu žumpy .
Článok 3
Prevádzka žumpy

1.

Vlastník resp. užívateľ žumpy je povinný zabezpečiť vývoz a zneškodnenie obsahu žumpy
v zariadení na čistenie odpadových vôd t.j. v čistiarni odpadových vôd na vlastné náklady
prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby- podnikateľa na túto činnosť, v
súlade s platnými právnymi predpismi, a to v intervale primeranom ku kapacite žumpy.

2.

Vlastník resp. užívateľ žumpy je povinný uchovať originály dokladov o spôsobe zneškodnenia
obsahu žumpy po dobu troch rokov odo dňa jeho zneškodnenia a na vyžiadanie Obce Látky
preukázať zneškodnenie obsahu žumpy zákonným spôsobom.

3.

Vlastník resp. užívateľ žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo
k únikom obsahu žúmp do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo
životného prostredia.

Článok 4
Záverečné ustanovenia
1.

Toto nariadenie bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva v Látkach
č. 28 /2014 zo dňa 11.12.2014 a má pôsobnosť na území obce Látky.

2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.

3.

Po nadobudnutí účinnosti tohto VZN sa ruší VZN Obce Látky č.1/2013 o zneškodňovaní
obsahu žúmp schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva v Látkach č.10/2013, bod D.1.)
zo dňa 30. mája 2013
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