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Všeobecne záväzné nariadenie obce Ždiar
č. 3/2014
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Ždiar 12.12.2014

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ždiar
zo dňa 12.12.2014
o zneškodňovaní obsahu odpadových vôd podľa miestnych podmienok, na území
obce Ždiar
podľa § 36 ods. 9 písmeno c, Zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších zmien a doplnkov, v nadväznosti
na § 36 ods. 1 Zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších
zmien a doplnkov ako aj §3 ods.2 Zákona NR SR č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského
kalu a dnových sedimentov do pôdy.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto VZN sa dotýka všetkých občanov, ktorí žijú alebo vlastnia domovú
nehnuteľnosť na území obce Ždiar a fyzických a právnických osôb, ktoré prevádzkujú svoju
činnosť na území obce Ždiar, sú napojení na verejný vodovod (alebo majú vlastný zdroj vody
s merným zariadením), z čoho vyplýva, že produkujú odpadové vody, pričom zatiaľ nie sú
z objektívnych príčin napojení na verejnú kanalizáciu a odpadové vody vypúšťajú do žumpy,
alebo ich likvidujú vo vlastnej ČOV.
Článok 2
Predmet všeobecne záväzného nariadenia
Predmetom nariadenia je určenie spôsobu zneškodňovania odpadových vôd na území obce
Ždiar a jeho zosúladenie s miestnymi podmienkami a platnou legislatívou na úseku
vypúšťania a zneškodňovania odpadových vôd.
Článok 3
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie pod pojmom:
žumpa – vodotesné zariadenie na zhromažďovanie odpadových vôd, odkiaľ sú tieto odvážané
fekálnym vozidlom na čistiareň odpadových vôd
zneškodňovanie obsahu žúmp – vyvezenie odpadových vôd fekálnym vozidlom na čistiareň
odpadových vôd
aglomerácia – sídelný útvar, územne ohraničená oblasť, v ktorej je osídlenie alebo
hospodárska činnosť natoľko rozvinutá, že je opodstatnené z nej odvádzať
odpadové vody stokovou sieťou do čistiarne odpadových vôd alebo na iné
miesto ich spracovania a vypúšťania
kal – zmes vody a tuhých látok odstránených z rôznych druhov vôd prirodzenými alebo
umelo iniciovanými procesmi
kanalizačná prípojka – úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo
miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo
stavby až po zaústenie do verejnej kanalizácie

verejná kanalizácia / VK / – prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich
verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd
umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie
odpadových vôd
čistiareň odpadových vôd / ČOV /– zariadenie, ktoré slúži na
čistenie odpadových vôd
pred ich vypustením do vodného toku
producent odpadových vôd – fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu
o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie
a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie
Článok 4
Spôsob zneškodňovania obsahu odpadových vôd na území obce Ždiar
1.

Odpadové vody v obci Ždiar budú likvidované :
1. napojením na VK
2. vlastnou ČOV s vyústením len do povrchových tokov
3. v nepriepustnej žumpe
2. Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť
nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu (ďalej VK), ak je v danom mieste vybudovaná
VK a splniť technické podmienky dané PVS Poprad týkajúce sa najmä miesta
a spôsobu pripojenia na VK a uzatvoriť s vlastníkom VK / prevádzkovateľom PVS
Poprad / zmluvu o odvádzaní odpadových vôd, ak vlastník nehnuteľnosti nemá
povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými
vodami1).
3. V prípade, že súčasťou verejnej kanalizácie je čistiareň odpadových vôd (ďalej ČOV)
v súlade s povolením na nakladanie s odpadovými vodami3), je zakázané vypúšťať
odpadové vody do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne odpadových vôd
a žumpy.
4. Komunálne odpadové vody a organicky znečistené priemyselné odpadové vody
vypúšťané do povrchových vôd, musia pred ich vypúšťaním prejsť sekundárnym
čistením, prípadne primeraným čistením, ktoré zaručia limitné hodnoty znečistenia za
bežných klimatických podmienok 4).
5. Do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy sa zakazuje aplikovať kal zo
septikov a z ostatných podobných zariadení na úpravu splaškov a kal z iných ČOV,
ako sú ČOV produkujúce čistiarenský kal z čistenia odpadových vôd z domácností
alebo mestských odpadových vôd 5).
6. Producenti odpadových vôd na území obce Ždiar, ktorí z objektívnych príčin zatiaľ
nie sú napojení na verejnú kanalizáciu, sú povinní obci (ako vlastníkovi verejnej
kanalizácie) preukázať, že minimálne ¾ objemu splaškových vôd
vyprodukovaných za rok, zhromaždených v žumpe, zneškodnili v čistiarni
odpadových vôd.
7. Zneškodňovanie odpadových vôd vypúšťaním obsahu žúmp na záhrady,
poľnohospodársku, či lesnú pôdu alebo do vodných tokov a plôch je v rozpore
s platnou legislatívou, a teda je zakázané.

Článok 5
Spôsob zneškodňovania odpadových vôd zo žúmp, na území obce .
Producent odpadových vôd, ktorý nie je napojený na VK bude odpadové vody
zhromažďovať v nepriepustnej žumpe a podľa vlastného uváženia alebo potreby, zneškodní
odpadové vody tak, že ich dá vyviesť fekálnym vozidlom do čistiarne odpadových vôd,
ktorá ich spracuje. Producent odpadových vôd môže likvidovať aj v iných ČOV, ako je ČOV
obce Ždiar. Každý producent odpadových vôd zhromaždených v nepriepustnej žumpe bude
musieť sledovať množstvo odpadových vôd zneškodnených v ČOV za rok .U prevádzok,
ktoré používajú okrem vody z verejného vodovodu aj vodu z vlastných zdrojov sa do tohto
objemu započítava aj táto voda. Vyviesť odpadové vody na zneškodnenie bude môcť
producent odpadových vôd len s takým majiteľom fekálneho vozidla, alebo firmou, ktorá
prevádzkuje fekálne vozidlá a má potrebné doklady o možnosti narábania s odpadovými
vodami a rozhodnutie OÚ ŽP v Poprade o povolení vypúšťať odpadové vody s platnou
legislatívou. Aktuálny zoznam majiteľov fekálnych vozidiel alebo firiem prevádzkujúcich
fekálne vozidlá s uvedením mena, priezviska (názvu firmy) adresy a telefonického kontaktu
bude zverejnený na internetovej stránke obce Ždiar, na úradnej tabuli obce Ždiar
a u poverených pracovníkov ČOV. Množstvo vody, ktorú je producent odpadových vôd
povinný za rok zneškodniť v ČOV vychádza z množstva vody, ktorú producent čerpal
z verejného vodovodu za rok, a ktoré Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Poprad v sledovanom roku uvedie na faktúre. U producentov, ktorí produkujú priemyselné
odpadové vody a používajú okrem vody z verejného vodovodu aj vodu z iného zdroja sa
k tomuto pripočítava aj množstvo vody čerpanej za sledovaný rok z iného zdroja. Predpokladá
sa, že iné zdroje majú nainštalované vlastné merné zariadenia na určenie množstva pretečenej
vody.
Článok 6
Zneškodňovanie odpadových vôd vo vlastnej ČOV
Obec Ždiar povolí zneškodňovať odpadové vody vo vlastnej ČOV len tomu
producentovi odpadových vôd, ktorý sa preukáže právoplatným rozhodnutím príslušného
orgánu štátnej správy o povolení o inom nakladaní s odpadovými vodami, ako je uvedené
v tomto všeobecne záväznom nariadení obce. Pri zneškodňovaní odpadových vôd vo vlastnej
ČOV musí byť odtok z ČOV vedený len do povrchových tokov.
Článok 7
Kontrolné a sankčné opatrenia
1.Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia bude
zabezpečovať obec Ždiar, a to takým spôsobom, že si od PVa PS a.s Poprad vyžiada vždy k
1. júnu nasledujúceho roka, sumár všetkých fakturovaných množstiev vody čerpanej
z verejného vodovodu za predchádzajúci rok v obci Ždiar a vykoná následné porovnanie
množstiev podľa prijatých potvrdení o zneškodnenom množstve odpadových vôd v ČOV.
U producentov, ktorí produkujú priemyselné odpadové vody a používajú vlastný zdroj
vody, sa množstvo takto čerpanej vody zistí individuálne. U producentov odpadových vôd,
u ktorých sa zistí, že zneškodnili menšie množstvo odpadových vôd ako im toto VZN
ukladá alebo odpadové vody zneškodnili v rozpore s týmto VZN a platnou legislatívou,
obec uplatní sankčné opatrenia.

2. Nedodržanie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia, ak nejde o správny delikt
alebo priestupok podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov, bude
klasifikované ako priestupok na úseku ochrany životného prostredia podľa § 45ods. 1
Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
3.Za porušenie tohto nariadenia môže byť uložená pokuta do 100 eur právnickej, alebo
fyzickej osobe.
4. Výnos z pokút je príjmom obce, ktorá ho uloží na osobitný účet a použije výhradne na
budovanie nových kanalizačných prípojok alebo údržbu a rekonštrukciu ČOV.

Článok 8
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Ždiar bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom v Ždiari dňa 12.12.2014 na svojom zasadnutí OcZ a nadobúda účinnosť dňa
1.01.2015.

Ing. Pavol Bekeš
starosta obce

Doložky :

Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie
na úradnej tabuli obce:
dňa : 25.11.2014

pečiatka

podpis: .................................

1. Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení obecným
zastupiteľstvom vyvesené (publikované) na úradnej tabuli obce :
dňa : 12.12.2014

pečiatka

podpi.................................

2. Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule obce :
dňa: 27.12.2014

pečiatka

podpis:

