MESTO STRÁŽSKE

NÁVRH DODATKU č. 2
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU

č. 3/2014
O SPÔSOBE NÁHRADNÉHO
ZÁSOBOVANIA VODOU A NÁHRADNÉHO
ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD

Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta dňa 16. 8. 2018
Pripomienku k návrhu VZN možno uplatniť v lehote do 31. 8. 2018 písomne na adrese: Mesto
Strážske, Mestský úrad, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske, elektronicky na adrese:
marta.bockova@strazske.sk alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Mesto Strážske, v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, podľa § 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 VV a VK“) a v súlade
s ustanovením § 36 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
v znení neskorších predpisov, vydáva tento dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu
mesta Strážske (ďalej len „VZN“) č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd:
VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd sa mení takto:

Znenie článku 5 Zneškodňovanie obsahu žúmp sa nahrádza znením:
Článok 5
Zneškodňovanie obsahu žúmp
1.

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

2.

Zakázané je vypúšťať alebo vyvážať obsah žumpy do:
a) povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne mesta,
b) dažďovej kanalizácie, krytých rigolov,
c) záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy
aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.

3.

Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečiť ich zneškodnenie
odvozom do čistiarne odpadových vôd. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len
prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, ktorým je v meste Strážske Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a. s. Košice, závod Michalovce, P. O. Hviezdoslava 50, 071 01
Michalovce, Call centrum tel.: 056/ 6810 777 alebo iná osoba oprávnená podľa zákona
č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

4.

Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto
o odvoz požiadal (ďalej len žiadateľ). Doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje: meno,
priezvisko a adresu žiadateľa, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo
vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá vývoz vykonala a adresu čistiarne
odpadových vôd.

5.

Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný na výzvu obce alebo orgánu
štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd za posledné dva roky.

6.

Obec alebo orgán štátnej vodnej správy môže žiadať predloženie dokladov o odvoze
odpadových vôd podľa ods. 4 najskôr od 15. septembra 2020. Do 15. septembra 2020
môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd vykonanom po 15. septembri
2018.
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7.

Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný
pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a
nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.

Tento dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2014 bol schválený uznesením
Mestského zastupiteľstva č. .............. na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa .................
Tento dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2014 nadobúda účinnosť pätnástym
dňom od jeho vyvesenia.
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