VZN č. 2/2017
o určení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre domácnosť
a iných odberateľov
Obecné zastupiteľstvo obce Hladovka sa v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení
neskorších predpisov a vyhláškou č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní
množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstvom vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu
množstva vypúšťaných odvodových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby
vody na svojom zasadnutí uznieslo na nasledovnom všeobecne záväznom nariadení.
Článok 1
Podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu
a vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
1. Žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejnú kanalizáciu len na
základe písomnej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej medzi ním a obcou.
2. Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vzniknú odpadové vody, je povinný pripojiť nehnuteľnosť
na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu
pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s prevádzkovateľom verejnej
kanalizácie.
3. Lehotu na pripojenie určí obec tak, aby nehnuteľnosť bola pripojená na verejnú kanalizácia
spravidla do 30 dní od vydania súhlasu alebo rozhodnutia o pripojení na verejnú kanalizáciu.
4. Túto povinnosť nemá vlastník nehnuteľnosti, ktorý má povolenie príslušného orgánu
štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.
5. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie uzatvorí zmluvu, ak žiadateľ o pripojenie na verejnú
kanalizáciu spĺňa technické podmienky, týkajúce sa najmä miesta a spôsob pripojenia na
verejnú kanalizáciu, vrátane technických podmienok.
6. Nehnuteľnosť možno pripojiť na verejnú kanalizáciu podľa systému sústavy verejnej
kanalizácie jednou kanalizačnou prípojkou. So súhlasom prevádzkovateľa verejnej kanalizácie
možno v odôvodnených prípadoch vybudovať jednu kanalizačnú prípojku pre viac
nehnuteľností alebo viac kanalizačných prípojok pre jednu nehnuteľnosť.
Článok 2
Vývoz odpadových vôd pre občanov, kde nemajú vybudovanú verejnú kanalizáciu
Občania, majitelia žúmp a septikov, kde nemajú vybudovanú verejnú kanalizáciu, sú povinní
nahlásiť vývoz na Obecný úrad. OcÚ zabezpečí vývoz a likvidáciu odpadových vôd.
Článok 3
Odvádzanie odpadových vôd
1. Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd
vypúšťaných zo zariadenia producenta do verejnej kanalizácie.
2. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie nezodpovedá za škody a ušlý zisk, vzniknuté pri obmedzení
alebo prerušení odvádzania odpadových vôd z dôvodu mimoriadnej udalosti, pri prerušení
dodávky elektrickej energie alebo z dôvodu, pre ktorý je prevádzkovateľ oprávnený odvádzanie
odpadových vôd obmedziť alebo prerušiť.
Článok 4
Neoprávnené vypúšťanie a likvidácia odpadových vôd

Neoprávneným vypúšťaním a likvidáciou odpadových vôd je :
a) vypúšťanie do verejnej kanalizácie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd
b) vypúšťanie do verejnej kanalizácie v rozpore s podmienkami ustanovenými v zmluve a s
prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie
c) vývoz a likvidácia bez ohlásenia na Obecnom úrade.
Článok 5
Povinnosti odberateľa a producenta
Odberateľ a producent sú povinní :
a) dodržiavať podmienky ustanovené v tomto VZN a podmienky dohodnuté v zmluve
uzatvorenej s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie
b) v nevyhnutnej miere umožniť vstup prevádzkovateľa alebo ním poverenej osoby na
nehnuteľnosť pripojenú na verejnú kanalizáciu za účelom zabezpečenia spoľahlivej funkcie
verejnej kanalizácie, zistenia stavu vypúšťania odpadových vôd, ako aj zistenia technického
stavu kanalizačnej prípojky a poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť
c) oznámiť prevádzkovateľovi návrhy zmien v ním vykonávanej činnosti, ktoré môžu mať
vplyv na zmeny v odvádzaní a čistení odpadových vôd
d) oznámiť prevádzkovateľovi nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej
kanalizácie
e) oznámiť prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie zmenu vlastníckych práv k nehnuteľnosti
pripojenej na verejnú kanalizáciu.
Článok 6
Ochrana verejnej kanalizácie
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.
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.
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Článok 7
Platba za stočné a vývoz odpadových vôd
1. Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent prevádzkovateľovi
verejnej kanalizácie stočné. Nárok na stočné vzniká vtokom odpadových vôd do verejnej
kanalizácie. Cena stočného je na každý nasledujúci kalendárny rok schválená OZ.
2. Za vývoz a likvidáciu odpadových vôd zo žúmp a septikov občanom, ktorí nie sú pripojení na
verejnú kanalizáciu, prevádzkovateľ účtuje cenu schválenú OZ.
3. Stočné je producentom odpadových vôd fakturované 2x ročne. Platby za stočné producent
uhrádza priamo v pokladni OcÚ Hladovka, poštovou poukážkou alebo prevodom na účet.
Článok 8
Určenie množstva odpadovej vody

Pre fakturáciu množstva odpadových vôd je podkladom odpis faktúry spotreby vody vystavený
SEVAK. Pri nepredložení odpisu faktúry do 30 dní bude producentovi vyfakturované množstvo
podľa vyhlášky č. 397/2003 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody
dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva
vypúšťaných odpadových a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody.
2. Ak sa množstvo spotrebovanej vody (vlastné studne) a následne odvedenej do verejnej
kanalizácie nemeria producent je povinný zabezpečiť si meranie odvedenej vody do verejnej
kanalizácie na vlastné náklady v zmysle zákona č. 397/2003 Z.z.
3. Obec ako prevádzkovateľ je povinná určiť pre domácnosti a občanov, ktorí nie sú napojení na
verejnú kanalizáciu harmonogram vývozov a likvidácie odpadových vôd a zabezpečiť ich
pravidelný vývoz.
Článok 9
Priestupky
Priestupku na úseku verejnej kanalizácie sa dopustí :
a) ten, kto vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne odpadových
vôd a žumpy
b) vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vzniknú odpadové vody, ak nepripojí nehnuteľnosť na
verejnú kanalizáciu a nesplní technické podmienky týkajúce sa miesta a spôsobu pripojenia
na verejnú kanalizáciu
c) neuzatvorením zmluvy o pripojení s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie, ak v obci, kde
je kanalizácia zriadená, nemá vlastník nehnuteľnosti povolenie príslušného orgánu štátnej
správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.
Článok 10
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. V miestach, kde je vybudovaná kanalizácie je zakázané povoľovať výstavbu žumpy.
2. Pre prevádzku verejnej kanalizácie, súčinnosť pri prácach v okolí verejnej kanalizácie
a odplatách za zneškodňovanie odpadových vôd platia v plnom rozsahu príslušné predpisy,
ktoré nie sú týmto VZN dotknuté.
Príloha: Objednávkový list na vývoz a likvidáciu odpadových vôd z domácností.
V Hladovke, dňa: 14.08.2017
PhDr. Marián Brnušák
starosta obce
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Obec Hladovka

Objednávkový list na vývoz a likvidáciu odpadových vôd z domácností

Dom súp. číslo
Vlastník nehnuteľnosti
Počet spolubývajúcich
Periodicita vývozov:
mesačne
kvartálne
polročne
Objem žumpy, septiku

V Hladovke, dňa

m3

Podpis vlastníka nehnuteľnosti

