VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Č.
1/2012
O VEREJNEJ KANALIZÁCII
A NAKLADANÍ S ODPADOVÝMI VODAMI
V OBCI VODERADY
Dátum vyvesenia nariadenia:

...08.03.2012........................

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie: .......22.03.2012.............

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť pätnásťdňová lehota, počas ktorej
môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia
v písomnej forme alebo elektronicky na adresu voderady@voderady.sk, alebo ústne do
zápisnice na obednom úrade Voderady.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a
to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí
byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia
prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Na pripomienky uplatnené po
desaťdňovej lehote sa nemusí prihliadať.

Obecné zastupiteľstvo obce Voderady, na základe samostatnej pôsobnosti
podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa
ods.3 písm. g) a n) a § 4 ods.5, § 5 ods.1, zákona č. 442/2002
Z.z.o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciáchv znení neskorších
predpisov, zákona č. 364/2004 Z.z.o vodáchv znení neskorších predpisov a §
6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie
o verejnej kanalizácii a nakladaní s odpadovými vodami

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§1
Účel nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje
práva a povinnosti fyzických a právnických osôb - vlastníkov nehnuteľností
na území obce Voderady(ďalej len „obec“) pri výstavbe kanalizačných
prípojok, vypúšťaní vôd do verejnej kanalizácie, odvádzaní vôd
z povrchového odtoku, spoplatňovaní odpadových vôd a zneškodňovaní
odpadových vôd zo žúmp
a práva a povinnosti vlastníka verejnej
kanalizácie.
§2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) verejnou kanalizáciou prevádzkovo samostatný súbor objektov a
zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie
odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla
aj čistenie odpadových vôd,
b) komunálnymi odpadovými vodami (ďalej len "odpadové vody")
odpadové vody obsahujúce rôzny podiel odpadových vôd z domácností,
zariadení priemyslu, zo služieb, sociálnej vybavenosti a vody z
povrchového odtoku, ako aj všetkých ostatných vôd vtekajúcich do
verejnej kanalizácie,
c) splaškovou odpadovou vodou je odpadová voda z obydlí a služieb,
predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach,
d) voda z povrchového odtoku voda z atmosférických zrážok, ktorá je
odvádzaná verejnou kanalizáciou, alebo ktorá nevsiakla do zeme a ktorá
je odvádzaná z terénu alebo z vonkajších častí budov do povrchových vôd
a do podzemných vôd,
e) revíznou kanalizačnou šachtou šachta určená na vstup do kanalizácie
alebo do kanalizačnej prípojky na účely kontroly a vykonania potrebných
prevádzkových úkonov,
2

f) zaústením kanalizačnej prípojky technické zariadenie alebo úprava
potrubia verejnej kanalizácie umožňujúca pripojenie kanalizačnej
prípojky,
g) znečisťovaním je priame alebo nepriame zavádzanie látok alebo tepla do
vzduchu, vody alebo pôdy ako výsledok ľudskej činnosti, ktoré môže byť
škodlivé pre ľudské zdravie, kvalitu vodných ekosystémov alebo
suchozemských ekosystémov priamo závislých od vodných ekosystémov
a ktoré má za následok poškodenie hmotného majetku, poškodenie alebo
narušenie estetických hodnôt životného prostredia a jeho iného
oprávneného využívania.
DRUHÁ ČASŤ
VEREJNÁ KANALIZÁCIA
A NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI
§3
Zneškodňovanie odpadových vôd
1)

Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody je povinný
pri ich likvidácii dodržiavať všetky platné právne predpisy.

2)

Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu
alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a
splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu
pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení
s vlastníkom, resp. prevádzkovateľom verejnej kanalizácie, ak v časti
obce, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a
vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného
orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými
vodami.

3)

V prípade, že súčasťou verejnej kanalizácie je čistiareň odpadových
vôd, ktorá zabezpečuje čistenie odpadových vôd v súlade s povolením
na nakladanie s vodami, je zakázané vypúšťať odpadové vody do
verejnej kanalizácie cez domové čistiarne odpadových vôd a žumpy.
V prípade, že súčasťou verejnej kanalizácie je žumpa, kde sa
akumuluje odpadová voda v súlade s povolením na nakladanie
s odpadmi, je zakázané vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie
cez domové čistiarne odpadových vôd a žumpy.

4)

Vlastník nehnuteľnosti je povinný preukázať sa povolením príslušného
orgánu verejnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými
vodami, ak sa vlastníka netýkajú povinnosti podľa ods. 2. V prípade
domových čistiarní odpadových vôd podmienky budovania a prevádzky
určí v rozhodnutí príslušný orgán vodnej správy.
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§4
Ceny za zneškodňovanie odpadových vôd
Pri zneškodňovaní odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie
je povinnosťou pôvodcu platiť poplatok (stočné) za množstvo odvedených
odpadových vôd verejnej kanalizácie, na základe zmluvy a platného cenníka
prevádzkovateľa verejnej kanalizácie.
§5
Lehoty na pripojenie na verejnú kanalizáciu
1)

Vlastník existujúcej nehnuteľnosti na území obce je povinný si plniť
povinnosti uložené v § 3 tohto VZN a pripojiť nehnuteľnosť na verejnú
kanalizáciu najneskôr do 30. 06. 2012 v časti obce, kde je verejná
kanalizácia vybudovaná a daná do prevádzky, v ostatných prípadoch
do
6
mesiacov
od
uvedenia
novovybudovanej
kanalizácie
do prevádzky.

2)

Podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu určí vlastník resp.
prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.

3)

Vlastník novovybudovanej stavby je povinný riešiť odvádzanie
odpadových vôd v súlade s platnými predpismi už v rámci prípravy
stavby a stavebného povolenia.
§6
Stavebné podmienky na budovanie žumpy

1)

Žumpa sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody nemožno
odvádzať do verejnej kanalizácie.

2)

Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným právnym predpisom
a technickým normám.

3)

Žumpa musí byť umiestnená a riešená tak, aby bolo možné výhľadové
pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu.

4)

Žumpa musí byť umiestnená tak, aby bol k nej umožnený prístup pre
fekálny automobil, aby bolo možné vyberať jej obsah a aby boli
dodržané minimálne – normou stanovené vzdialenosti žumpy od budov
a vodných zdrojov.
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5)

Dno a steny žumpy musia byť vodotesné.

6)

Stavebník je povinný predložiť doklad o vodonepriepustnosti žumpy,
vypracovaný osobou oprávnenou a takýto doklad vydať pri
kolaudačnom konaní.
§7
Prevádzkové požiadavky žumpy

1) Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť jej vyprázdňovanie v intervaloch
primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom
oprávnených právnických alebo fyzických osôb.
2) Zakazuje sa vypúšťanie obsahu žúmp do záhrady, do povrchových a do
podzemných vôd.
3) Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie poverených
zamestnancov obce doklad o spôsobe zneškodňovania odpadových vôd zo
žumpy. Za takýto doklad sa považuje doklad od vývozcu (fekálne vozidlo)
alebo ČOV, kde boli odpadové vody zneškodnené.
4) Prevádzkovateľ žumpy je povinný na vyzvanie obce hodnoverne preukázať
spôsob vývozu žumpy, príp. septiku. Pre tento prípad je povinný uschovať
doklad o zneškodňovaní odpadových vôd zo žumpy (septiku) po dobu
jedného roka odo dňa zneškodnenia odpadových vôd.
5) Prevádzkovateľ žumpy si je povinný v prípadoch hodných osobitného
zreteľa na výzvu obce nechať vypracovať nový doklad o vodotesnosti
žumpy. Ide najmä o prípady, kedy je dôvodové podozrenie, žeprevádzkou
žumpy môže dochádzať k znečisteniu vôd.
§8
Ochrana verejnej kanalizácie
1)

Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval
verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil tak ich prevádzku
a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych
činností súvisiacich s prevádzkovaním verejnej kanalizácie, inak
zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.

5

2)

Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ, je povinný dbať na
to, aby užívaním nehnuteľnosti nepoškodzoval a nenarušil prevádzku
verejnej kanalizácie, najmä ich podzemných vedení. Ďalej je povinný
udržiavať porasty na pozemkoch v pásme ochrany verejnej kanalizácie
tak, aby neohrozil bezpečnosť a spoľahlivosť verejnej kanalizácie.

3)

Na zariadeniach verejnej kanalizácie nemožno nič upravovať alebo
meniť bez súhlasu obce.

4)

Vykonať zásahy na zariadeniach verejnej kanalizácie môžu len tie
osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.
§9
Voda z povrchového odtoku

1)

Voda z povrchového odtoku (dažďová voda), dopadajúca na strechu
stavebných objektov alebo ich časti, ako aj voda dopadajúca na
pozemok musí byť odvedená do podzemného alebo povrchového
odvodňovacieho kanála, nachádzajúceho sa v blízkosti pozemku,
pomocou vpustov alebo odvodňovacieho potrubia.

2)

V prípade, ak sa v blízkosti pozemku nenachádza odvodňovací kanál
alebo technické parametre kanála neumožňujú odviesť vodu do
odvodňovacieho kanála, voda z povrchového odtoku musí byť zvedená
do terénu v rámci pozemku vlastníka. Na pozemku sa pre tieto účely
vybuduje trativod, resp. vsakovacie objekty.

3)

Náklady spojené s odvedením dažďovej vody z povrchového odtoku
alebo vybudovaním trativodu uhrádza vlastník nehnuteľnosti, na
ktorú zrážky spadnú.

4)

Pri odvádzaní dažďovej vody z povrchového odtoku nesmie dôjsť k
narušeniu vlastníckeho práva susedných nehnuteľností a ani k
poškodeniu
priľahlých
nehnuteľnosti
vplyvom
nevhodného
umiestnenia trativodu.

5)

Odvádzať dažďovú vodu z povrchového odtoku na chodníky a miestne
komunikácie je zakázané.
§ 10
Kontrola a sankcie

(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva obec prostredníctvom
starostu obce, hlavného kontrolóra obce alebo inej písomne poverenej
osoby.
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(2) Konanie fyzickej osoby, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto
nariadenia,
ako
aj
s ostatnými platnými
nariadeniami
obce,
je kvalifikované ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 48
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za
ktoré môže obec uložiť pokutu rozhodnutím do 33 eur.
(3) Pokutu v rámci priestupkového blokového konania ako môže ukladať
obec alebo iná písomne poverená osoba, ak je priestupok dostatočne
zistený a preukázaný. Pokutu v blokovom konaní možno udeliť až do
výšky33 eur.
(4) Priestupok nemožno prejednať, ak od jeho spáchania uplynuli dva roky;
nemožno ho tiež prejednať, prípadne uloženú sankciu alebo jej zvyšok
vykonať, ak sa na priestupok vzťahuje amnestia.
(5) Podľa § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, za porušenie tohto nariadenia právnickou osobou
alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie môže obec uložiť
pokutu až do výšky 6638 eur.
(6) Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania
a následky protiprávneho konania. Pokuty uložené obcou sú príjmom
obce.
(7) Výnos pokút je príjmom obce, ktorá ich použije prednostne na budovanie
a zveľaďovanie kanalizačnej siete v obci

TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§11
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom ..23.03.2012. .

JUDr. Marek Turanský
Starosta obce Voderady
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