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NÁVRH 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZÁVOD (Dodatok č. 1 ) 

o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Závod 
 

 

   Obecné zastupiteľstvo v Závode na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov a § 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, vydáva toto 

Všeobecne záväzného nariadenia – Dodatok č. 1 (ďalej len „VZN“) . 

 

 Článok 1 

ÚČEL NARIADENIA 

 

Účelom dodatku č. 1 je zmena článku č. 2  VZN obce Závod o zneškodňovaní obsahu žúmp 

na území obce Závod, schváleného dňa 12.4.2018. 

 

Článok 2 

PREDMET ÚPRAVY 

 

   Osoba, ktorá akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinná zabezpečiť vývoz 

a zneškodnenie obsahu žumpy na mieste na to určené – do čistiarne odpadových vôd alebo 

vybudovanej šachty, zriadenej na tento účel na konci ulice Záhradky, prostredníctvom 

oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je určená výberom dodávateľa 

služby, na základe výsledku verejného obstarávania a v súlade s platnými predpismi, a to 

v intervale primeranom ku kapacite žumpy. 

Cena za vývoz 1 m3 obsahu žumpy je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania. 

Časť ceny  za vývoz, ktorá je taká istá akú zaplatí občan pripojený na verejnú kanalizáciu a je 

stanovená rozhodnutím OZ za príslušné obdobie, si vývozca  uplatní priamo u občana. 

Vývozca občanovi vystaví potvrdenie o množstve vyvezenej odpadovej vody. Zvyšnú časť 

ceny si vývozca uplatní u obce, na základe vystavenej faktúry, ktorej prílohou bude kópia 

potvrdenia o množstve vyvezenej odpadovej vody vystaveného občanovi, v intervale raz 

mesačne. 

 

Článok 3 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Na tomto Dodatku č. 1 VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Závod dňa......... 

a schválilo ho uznesením č. ..................... 

2. Návrh VZN bol zverejnený na obecnej tabuli obce Závod a na webovom sídle obce 

Závod od 14.08.2018 do 31.08.2018 

3. VZN nadobúda platnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce 

Závod. 

4. Úplné zneníe VZN bude prístupné na Obecnom úrade Závod a na webovom sídle obce 

www.obcezavod.sk. 

 

 

V Závode, dňa 14.08.2018 

                                              Ing. Peter Vrablec, starosta obce 

http://www.obcezavod.sk/

