
                Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice 

 

Výzva pre občanov 

V súvislosti s jesenným obdobím, ktorého sprievodným javom je 

upratovanie záhrad častokrát spojené s pálením, ale aj s daždivým  obdobím Vás 

chceme vyzvať, aby ste:   

 - rešpektovali  zákaz vypúšťania žúmp do prícestných kanálov v obci na 

všetkých uliciach, pretože takýmto konaním ohrozujete podzemné zdroje pitnej 

vody studní, ale aj znepríjemňujete bývanie všetkým občanom prenikavým 

zápachom.  Vypúšťanie žúmp, ale aj  septikov je závažným porušením zákona 

NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a zákona o ochrane prírody a krajiny č. 

543/2002 Z. z., a z toho plynú sankcie v zmysle platnej legislatívy podľa Zákona 

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z. z. . Legálny 

spôsob nakladania s odpadovými vodami zo žumpy je vývoz cez zmluvných 

dodávateľov, napr. pre nás VVS a. s. a pod., pričom presnejšie informácie sú na: 

https://www.vodarne.eu/index.php?id=iste-obce  

Platí aj  riešenie, o ktorom sme už informovali predtým - Cez projekt „Čisté 

obce“  je možnosť spojenia napr. 2 občanov obce, ak je spolu ich  objem žúmp 

okolo 8 -10 m³ a to tak, že obec objedná vozidlo na vývoz odpadovej vody vo 

VVS a. s. . Táto potom fakturuje službu, ale tak, že sa zložia títo napr. 2 občania 

na vyťahanie a dopravu. Pre našu obec je to čiastka  vo výške 61,-€. Táto suma  

sa rozdelí medzi občanov, ktorí o vyťahanie žumpy budú mať záujem, buď 

pomerne podľa vyťahaného objemu, alebo iným spôsobom. Ak by to robil občan  

sám - individuálne, platil by  61,-€ za žumpu a nezáleží na tom, aké množstvo sa  

vytiahne 

 

- rešpektovali Zákon č. 314/2001 Z. z. Zákon o ochrane pred požiarmi a  

Vyhlášku č. 121/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o 

požiarnej prevencii a konali len v zmysle týchto právnych noriem pri likvidácii 

svojho odpadu zo záhrad či svojich preddomových záhradok 

 

 

Svojím zodpovedným konaním predídete mnohým nedorozumeniam, či sporom 

v spolunažívaní občanov obce. Je na každom z nás, ako sa k týmto problémom 

postavíme, ale nerobme nikomu to, čo nechceme, aby robil on nám. 

 

 
         Ing. Peter Koščo 

            starosta obce 

https://www.vodarne.eu/index.php?id=iste-obce

