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Obec Hraničné, Obecné zastupiteľstvo v Hraničnom  v zmysle § 4 ods. 3 písm. g a  § 6 

zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade 

s ustanovením § 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 (ďalej len zákon o verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách)   

vydáva 

toto  všeobecne záväzné nariadenie: 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN)  upravuje na území obce Hraničné: 

a) Spôsob zneškodňovania žúmp. 

 

Článok 2 

Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp /septikov/ 

 

1. Vlastník, resp. prevádzkovateľ žumpy je povinný zabezpečiť vyprázdňovane žumpy 

v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom 

oprávnených právnických alebo fyzických osôb. 

2. Vlastník, resp. prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpy 

tak, aby nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu 

zdravia obyvateľov alebo životného prostredia. 

3. Obsah žumpy je možné vyvážať iba na miesta na to určené.  

4. Obsah žumpy je zakázané vypúšťať alebo vyvážať do: 

a) povrchových a podzemných vôd, 

b) dažďovej kanalizácie,  krytých rigolov, krytých profilov vodných tokov, 

c) do záhrad, rigolov, na trávnaté plochy,  na poľnohospodárske  a lesné pozemky 

a iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve vlastníka, resp. užívateľa žumpy. 

5. Odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp za zabezpečuje 

vývozom cisternami  /fekálnymi vozmi/ alebo inými prepravnými prostriedkami. 

6. Zneškodňovanie splaškov z domácností a zariadení, musí byť preukázané dokladom 

o vývoze a likvidácií. 

7. Vlastník, resp. prevádzkovateľ žumpy je povinný uchovávať originály dokladov 

o spôsobe zneškodnia odpadových vôd zo žumpy po dobu minimálne dvoch rokov a na 

požiadanie ich predložiť  kontrolným orgánom štátnej správy alebo povereným 

zamestnancom obce. 



8. Poverenými zamestnancami obce Hraničné sú poverení pracovníci obce (starosta), 

poverení poslanci OZ. 

Článok 3 

Sankcie 

1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona 

č.372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení. 

2.  Za porušenie tohto VZN možno v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 

platnom znení uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33 Eur. 

3. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN 

môže obec Hraničné v súlade s §39 zákona č. 442/2002Zb. o verejných vodovodoch a 

verejných kanalizáciach a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 o regulácií v 

sieťových odvetviach v platnom znení uložiť pokutu do výšky 99 Eur – 3 319 Eur.  

4. Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť a rozsah porušenia povinnosti, na 

okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu, a na čas trvania protiprávneho stavu.  

5. Konanie o uložení pokuty možno začať najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa 

obvodný úrad životného prostredia alebo obec dozvedela o porušení, najneskôr však do 

troch rokov, keď k porušeniu došlo. 

6. Za opakované protiprávne konanie sa uloží pokuta až do výšky dvojnásobku hornej 

hranice pokút uvedených v tomto ustanovení. 

7. Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak okresný úrad 

životného prostredia alebo obec neurčí v rozhodnutí dlhšiu lehotu splatnosti. 

8. Výnosy z pokút uložených obcou sú príjmom rozpočtu obce. 

Článok 4 

Záverečné ustanovenie 

1. Obecné zastupiteľstvo v Hraničnom sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom 

zasadnutí dňa  16.12.2021 uznesením č.         ....a  toto VZN nadobúda účinnosť dňom 

01.01.2022.   

2. Toto VZN obce Hraničné nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení na úradnej 

tabuli obce. 

Mgr. Miroslav Pokrivčák 

     starosta obce 

 

 

 

 

Vyvesené: 18.11.2021                                                                    Zvesené:   


