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OBCE TUŠICKÁ NOVÁ VES
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Obec TUŠICKÁ NOVÁ VES
VZN O ZNEŠKODŇOVANÍ OBSAHU ŽÚMP NA ÚZEMÍ OBCE

Obec Tušická Nová Ves, v súlade s ustanoveniami §4 odsek 5 písmeno a) bod 6 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom
zriadení“) a v súlade s ustanovením §36 odsek 7 písmeno 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 (ďalej aj „zákon o verejných vodovodoch
a kanalizáciách“) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 14/2020
O ZNEŠKODŇOVANÍ OBSAHU ŽÚMP NA ÚZEMÍ OBCE
§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej aj „nariadenie“) upravuje
zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce podľa miestnych podmienok.

pravidlá pri

§2
Základné ustanovenia
(1)

Nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp v obci Tušická Nová Ves zabezpečuje obec
Tušická Nová Ves pri výkone samosprávy. 1

(2)

Verejná kanalizácia je vybudovaná a prevádzkovaná v celom katastrálnom území obce
Tušická Nová Ves. Na území obce sa nachádzajú aj stavby a pozemky, na ktorých bola
povolená žumpa a pripojenie týchto stavieb, alebo pozemkov na verejnú kanalizáciu si
vyžaduje neprimerane vysoké náklady.

§3
Zneškodňovanie obsahu žúmp
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(1)

Vlastník stavby, alebo pozemku, na ktorom bola povolená žumpa zabezpečí v intervaloch
primeraných kapacite žumpy jej pravidelné vyprázdňovanie a vývoz obsahu žumpy
individuálne, na vlastné náklady.

(2)

Obec na základe individuálnej požiadavky zabezpečí vlastníkovi stavby, alebo pozemku,
na ktorom bola povolená žumpa, na jeho náklady, vyprázdňovanie a vývoz obsahu žúmp.

§4 odsek 3 písmeno g) zákona o obecnom zriadení

2

Obec TUŠICKÁ NOVÁ VES
VZN O ZNEŠKODŇOVANÍ OBSAHU ŽÚMP NA ÚZEMÍ OBCE

(3)

Obec na základe individuálnej požiadavky poskytne vlastníkovi stavby, alebo pozemku,
na ktorom bola povolená žumpa kontakt na osobu oprávnenú na vývoz obsahu žúmp.
Právo vlastníka stavby, alebo pozemku, na ktorom bola povolená žumpa na výber
oprávnenej osoby týmto nie je dotknuté.

§4
Záverečné ustanovenia
Na Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Tušická
Nová Ves na svojom zasadnutí dňa 14. 12. 2020.

§5
Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce
a zverejnené na webovom sídle obce dňa 16. 12. 2020.

§6
Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia stráca účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp
a náhradného odvádzania odpadových vôd, vrátane dodatkov.

§7
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2021.

_______________________________
Ing. Jarmila Vaľovská
starostka obce
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