
N á v r h 

 

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Žabokreky nad Nitrou na základe ust. §  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 nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g)  zákona SNR 

č. 369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  v znení neskorších právnych predpisov   v  y  d  á  v  a     t o t o 

 

  

VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉ    NARIADENIE 

 č. 1/2021 

o   zneš kodňovaní  obsahu  žúmp   

 

§ 1  

Všeobecné ustanovenia 

 

(1) Toto nariadenie upravuje povinnosti prevádzkovateľov žúmp v katastrálnom území obce Žabokreky 

nad Nitrou pri odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľností do žúmp a ich zneškodňovaní. 

 

§ 2 

Stavba a prevádzka žumpy 

 

(1) Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku určená na akumuláciu odpadových vôd 

z domácností.  

 

(2) Žumpa sa buduje tam, kde nie je možné pripojenie na verejnú splaškovú kanalizáciu avšak musí byť 

umiestnená tak, aby umožňovala výhľadové pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu (ust. § 11 ods. 

2 a 3 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z. 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). 

 

(3) Žumpa sa umiestňuje (v zmysle § 11 ods. 4  vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z. 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) tak,  aby 

bolo možné vyberať jej obsah.  

 

(4) Do žúmp (v zmysle § 11 ods. 6  vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z. 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) nie je možné odvádzať 

zrážkovú vodu.  

(5) Užívateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných kapacite 

žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických, alebo fyzických osôb.  

 



 

§ 3 

  Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Na tomto nariadení sa uznieslo  Obecné zastupiteľstvo obce  Žabokreky nad Nitrou dňa ...........  

 

(2) Zmeny a doplnenia tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Žabokreky nad Nitrou. 

 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom  01.01.2022. 

  

   

V  Žabokrekoch nad Nitrou dňa  25.10.2021  

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

                                                                                                                Cyril Cabadaj 

                                                                                                                starosta obce 

 

 


