
 

Obec Martovce v súlade s ustanovením § 6 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 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 y d á v a 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Martovce 

č. 4/2013 

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 

a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Martovce 

§ 1 

Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

1.    Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "VZN") je upraviť postup 

fyzických a právnických osôb v obci Martovce, pri nakladaní s komunálnymi odpadovými 

vodami (ďalej len "odpadové vody"), ktoré vznikajú pri užívaní nehnuteľností v 

katastrálnych územiach obce Martovce na účely bývania, výroby, obchodu a služieb.  

2.    Účelom tejto úpravy je vytvoriť podmienky pre také nakladanie s odpadovými vodami, 

ktoré neznečisťuje a neohrozuje životné prostredie, pôdu, podzemné vody a neohrozuje 

zdravie ľudí.  

3.    Toto nariadenie upravuje spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.  

4.    Žumpou sa rozumie podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na zhromažďovanie 

odpadových vôd z domácností.  

  

§2 

Stavba a prevádzka žumpy 

  

1.    Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na zhromažďovanie odpadových 

vôd z domácností. 

2.    Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom a 

technickým normám.  

3.    Umiestnenie žumpy na pozemku musí umožňovať prístup k žumpe za účelom jej 

vyprázdňovania a musí byť umiestnená tak, aby umožňovala výhľadové pripojenie stavby 

na verejnú kanalizáciu.1  

4.    Dno a steny žumpy musia byť vodotesné – nepriepustné tak, aby odpadová voda 

nepresakovala do okolitého prostredia a neznečisťovala ho.  

5.    Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby 

nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo 

poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.  

6.    Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou musí 

zodpovedať príslušnými slovenským technickým normám.2  

7.    Odpadová voda odvádzaná do žúmp nie je, na rozdiel od kalu zo septikov, komunálnym 

odpadom a nevzťahuje sa naň režim zberu a zneškodňovania komunálnych a drobných 

stavebných odpadov.3  

8.    Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných 

kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických alebo 

fyzických osôb. 



9.    Prevádzkovateľ je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu obce Martovce 

doklad o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy. 

  

  

§ 3 

Náhradné zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd 

  

1.    Náhradné zásobovanie vodou obec Martovce zabezpečí v prípade akútneho nedostatku 

pitnej vody v obci. Voda sa bude dovážať cisternovými vozidlami z vodojemu 

(hydroglóbusu) nachádzajúcom sa v obci Martovce v rozsahu núdzového zásobovania 

pitnou vodou, pričom lokalizované budú na vopred určených miestach.  

2.    V období núdzového zásobovania pitnou vodou sa prísne zakazuje používanie pitnej vody 

na iné účely. 

3.    Náhradné zásobovanie úžitkovou vodou sa zabezpečí použitím súkromných studní. 

4.    Ako náhradné odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp až do 

vybudovania verejnej kanalizácie sa určuje odvoz odpadu zo žúmp a septikov 

prostredníctvom fekálnych vozidiel organizácií, ktoré sa likvidácii takéhoto druhu odpadu 

profesionálne venujú, do čistiarne odpadových vôd v obci Vrbová nad Váhom.  

5.    Zakazuje sa vypúšťanie odpadových vôd na verejné priestranstvá, do povrchových vôd, na 

pozemky majiteľov nehnuteľností ako aj prečerpávanie obsahu žúmp na uvedené miesta.  

  

§4 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

  

1.    Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú: 

a)      starosta obce Martovce 

b)      hlavný kontrolór obce Martovce 

c)      poslanci Obecného zastupiteľstva obce Martovce 

d)     poverení zamestnanci Obecného úradu Martovce 

2.    Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

dňa 20.03.2013  a schválené uznesením obecného zastupiteľstva   č. 6/2013 

 

  
_________________________  
1.     § 11 ods. 2 a 3 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Zb. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie  

2.     2 STN 75 6081, STN 75 6402, STN 75 5115  
3.      3 § 39 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov 

  

  

V Martovciach, dňa 20.03.2013     

                                                                 

 

 

 

 

                                                                        Ing. István Keszeg 

                                                                             starosta obce 

 

 



 

 

 

 


