O B E C VELKÉ LUDINCE
______________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 3/2018
o zneškodňovaní obsahu žúmp
Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 21.05.2018
- zverejnený na webovom sídle obce dňa : 21.05.2018
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane): 14.06.2018
Doručené pripomienky (počet) : ..............
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa ............................
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa ............................
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v .......................dňa ................ pod č. : .............
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa : .........................................................................
VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa : ..............................................................................
VZN zverejnené na webovom sídle dňa : ..............................................................................

VZN nadobúda účinnosť dňom : ..........................................

Úradná pečiatka s erbom obce
Podpis starostky

NÁVRH
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Ludince 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) a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady 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. 3/2018
o zneškodňovaní obsahu žúmp
§1
Všeobecné ustanovenia
(1) Toto nariadenie upravuje povinnosti prevádzkovateľov žúmp v katastrálnom území obce Veľké
Ludince 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) Ten kto akumuluje odpadové vody v žumpe 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
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Ludince dňa
......................
(2) Zmeny a doplnenia tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Ludince
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom .......................................... .

Vo Veľkých Ludinciach dňa ..................................
..........................................
Bc.Zita Cseri
starostka obce

