Obecné zastupiteľstvo v Moči na základe ustanovenia § 6, ods. 1 zákona Obecné
zastupiteľstvo v Moči na základe ustanovenia § 4 ods.3 písm. f) a § 6 zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
zákona NR SR číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení
neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný
zákon)
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Moča č. 4/2011
o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp
I.
čl. 1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie ustanovuje povinnosti majiteľov nehnuteľností
(fyzické a právnické osoby) na území obce Moča o zneškodňovaní odpadových vôd zo
žúmp.
II.
Odvoz a zneškodňovanie odpadových vôd zo žúmp
1. V miestach, kde sa odpadové vody odvádzajú do žúmp, vbudovaných v zmysle
stavebného povolenia, sa zneškodnenie odpadových vôd zabezpečuje vyčerpaním
a odvozom odpadových vôd fekálnym vozidlom a ich likvidáciou v ČOV Búč.
2. Vytiahnutie a odvoz odpadových vôd zabezpečuje vlastník verejnej kanalizácie so
zmluvným partnerom na základe objednávky producenta, ktorá musí byť doručená 1-2
týždne pred požadovaným odvozom.
3. Úhradu poplatku za likvidáciu odpadových vôd a nákladov spojených s vytiahnutím
a odvozom odpadových vôd hradí producent odpadových vôd vopred.
4. Zmluvný partner zodpovedá za bezpečné zlikvidovanie odpadových vôd.
5. Producent odpadových vôd, ktorý nie je pripojený na verejnú kanalizáciu musí na
požiadanie obce alebo kontrolných úradov preukázať spôsob likvidácie odpadových
vôd.
III.
Priestupky
Priestupku voči tomuto nariadeniu sa dopúšťa ten, kto:
- nevie preukázať spôsob likvidácie odpadových vôd, produkujúcich na svojom
pozemku, ak v mieste producenta nie je vybudovaná verejná kanalizácia.

IV.
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto všeobecnom záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava,
odkazuje sa na zák. č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách v znení neskorších predpisov.
2.
Na tomto všeobecnom záväznom nariadení obce na uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Moči dňa 24.11.2011
3. Toto všeobecné záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť dňom 1.1.2012

V Moči dňa 25.11.2011

Ing. Pál Banai Tóth PhD.
starosta obce

Na verejné nahliadnutie vyložené na dobu 15 dní od: 2.12.2011

