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Obecné zastupiteľstvo v Slopnej na základe samosprávnej pôsobnosti v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s § 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 platnom znení, zákona č. 364/2004 
Z. z. o vodách sa uznieslo na tomto VZN 
 
 
 

 VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉ    NARIADENIE  
č. 17/2014 (návrh) 

 

 
o zneškodňovaní obsahu žúmp a vody z povrchových odtokov (dažďová 

voda) na území obce Slopná 

 



Stránka 2 z 2 

 

§1 
Úvodné ustanovenie 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vydáva s cieľom upraviť podmienky zneškodňovania obsahu 
žúmp a vody z povrchových odtokov (dažďová voda) na území obce Slopná. 
 

§ 2 
Prevádzkovanie žumpy 

1) Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných 
kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických alebo fyzických 
osôb a v súlade s platnými predpismi. 

2) Prevádzkovateľ žumpy sa preukazuje splnením povinnosti podľa ods. 1) originálom dokladu 
o zneškodnení obsahu žumpy. 

3) Prevádzkovateľ žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo 
k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozeniu alebo poškodzovaniu zdravia 
obyvateľov alebo životného prostredia. 

 
§ 3 

Odvádzanie vody z povrchových odtokov 
 

1) Voda z povrchových odtokov (dažďová voda) musí byť odvedená do podzemného alebo 
povrchového odvodňovacieho kanála, ak sa taký nachádza v blízkosti pozemku, a to pomocou 
vstupov alebo odvodňovacieho potrubia. 

2) V prípade, ak sa v blízkosti pozemku nenachádza odvodňovací kanál, voda z povrchového odtoku 
musí byť zvedená do terénu v rámci pozemku majiteľa. Na pozemku sa pre tento účel vybuduje 
trativod, resp. vsakovacie objekty. 

3) Náklady spojené s odvedením dažďovej vody z povrchového odtoku alebo vybudovaním trativodu 
hradí majiteľ nehnuteľnosti, na ktorú zrážky spadnú. 

4) Pri odvádzaní dažďovej vody z povrchových odtokov nesmie dôjsť k narušeniu vlastníckeho práva 
susedných nehnuteľností a ani k poškodeniu nehnuteľností priľahlých.  

 
§ 4 

Záverečné ustanovenie 
1) Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Slopná uznesením č. 24/2014 zo dňa 14.08.2014. 

Účinnosť nadobúda 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce. 
2) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Slopná 
3) Toto VZN je prístupne k nahliadnutiu na Obecnom úrade Slopná alebo na webovej stránke obce – 

www.slopna.sk. 
 
 
 
 
 
 
 
V Slopnej, dňa 31.07.2014 
 
 
 
 

         Mgr. Eva Košaríková 
         starostka obce 


