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úradná pečiatka
s erbom obce
za obec :

Obecné zastupiteľstvo obce Trebejov 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 znení neskorších predpisov
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. 2/2016
o zneškodňovaní obsahu žúmp
§1
Všeobecné ustanovenia
(1) Toto nariadenie upravuje povinnosti prevádzkovateľov žúmp v katastrálnom území obce
Trebejov pri odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľností do žúmp a ich zneškodňovaní.
(2) Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku určená na akumuláciu odpadových vôd
z domácností.

§2
Zneškodňovanie obsahu žúmp
(1)

Užívateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných kapacite
žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických, alebo fyzických osôb.

(2)

Odpadové vody akumulované vo vodotesných žumpách musia byť zneškodňované v čistiarni
odpadových vôd.

(3)

Užívateľ žumpy je povinný uchovávať originály dokladov o zneškodnení obsahu žumpy po
dobu troch rokov odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy a na vyžiadanie poverených zamestnancov
obce predložiť originál dokladu o spôsobe zhodnotenia, alebo zneškodnenia odpadových vôd
zo žumpy za obdobie predchádzajúcich troch rokov.

§3
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1)

Toto Všeobecne záväzné nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo obce Trebejov dňa
16.8.2016, uznesením č. 143/2016

(2)

Zmeny a doplnenia tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Trebejov

(3)

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.9.2016 .

V Trebejove dňa 28.7.2016
..........................................
starosta obce

