Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom v súlade s ustanovením §6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. a §11 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení
neskorších predpisov a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, 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 vydáva toto
VŠEOBECNEZÁVÄZNÉNARIADENIE
č. 02/2014
O obecnej kanalizácii v obci Šumiac
Článok č. 1
Vymedzenie základných pojmov
1. Obecnou kanalizáciou je súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné
odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a čistenie odpadových
vôd.
2. Producent – odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie je fyzická alebo právnická
osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie
a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie. Za producenta sa týmto nariadením
považuje aj fyzická a právnická osoba, ktorá nemá uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd,
avšak odvádza odpadovú vodu do obecnej kanalizácie.
3. Kanalizačná prípojka – je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z miesta vyústenia
kanalizácie objektu alebo stavby až po zaústenie do stokovej siete obecnej kanalizácie.
4. Splaškovou odpadovou vodou – sa rozumie voda použitá z obydlí a služieb predovšetkým z
ľudského metabolizmu, činnosti v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných
podobných zariadení a nie je hromadená v žumpách.
5. Prevádzkovateľ – je ten, kto zabezpečuje odvádzanie odpadových vôd obecnou kanalizáciou.
Článok č. 2
Kanalizačné prípojky
1. Vybudovanie kanalizačnej prípojky a napojenie na verejnú kanalizáciu je možné vykonať len s
písomným súhlasom vlastníka verejnej kanalizácie na základe písomnej žiadosti majiteľa prípojky.
V žiadosti majiteľ prípojky uvedie:
a) meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu,
b) adresu stavby a parcelné číslo nehnuteľnosti, ktorá bude na verejnú kanalizáciu napojená,
c) dátum realizácie výkopových prác a napojenia kanalizácie,
d) situačný nákres napojenia.
2. Miesto pripojenia kanalizačnej prípojky, alebo umiestnenie revíznej kanalizačnej šachty na
kanalizačnej prípojke určí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie po dohode s majiteľom prípojky.
3. Pri výstavbe verejnej kanalizácie sú na potrubí umiestnené odbočky pre napojenie prípojky.
Umiestnenie odbočiek sa volí po dohode s majiteľmi priľahlých nehnuteľností, pričom na jednu
odbočku sa napája jedna alebo viacej susediacich nehnuteľností a odbočka je umiestnená na
rozhraní susediacich nehnuteľnosti. V prípade sporu majiteľov susediacich nehnuteľností o
umiestnenie odbočky rozhodne o umiestnení vlastník verejnej kanalizácie.
4. Ak nie je na kanalizačnom potrubí počas výstavby osadená odbočka, napojenie prípojky sa vykoná
vyvŕtaním otvoru do potrubia a osadením špeciálnej spojky typu WAVIN s gumovou manžetou.
Zásah do verejnej kanalizácie môže vykonať len oprávnená osoba so súhlasom vlastníka verejnej
kanalizácie.
5.Náklady na vybudovanie odbočiek z hlavného kanalizačného potrubia sú hradené v plnej výške
vlastníkom prípojky.
6. Spôsob napojenia prípojky musí byť vykonaný tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo k
znefunkčneniu verejnej kanalizácie. Za škody spôsobené poškodením alebo znefunkčnením

verejnej kanalizácie pri budovaní prípojky zodpovedá majiteľ prípojky.
7. Majiteľ prípojky musí pred zasypaním prípojky prizvať pracovníka prevádzkovateľa verejnej
kanalizácie, ktorý vykoná kontrolu napojenia prípojky. Miesto zaústenia prípojky do verejnej
kanalizácie musí byť obsypané jemnou prehodenou zeminou, resp. pieskom.
8. Odvádzať odpadové vody do verejnej kanalizácie môže majiteľ nehnuteľnosti alebo producent len
na základe písomnej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej medzi ním a vlastníkom
verejnej kanalizácie, pričom zmluva musí byť uzatvorená do 3 pracovných dní od vybudovania,
resp. sprevádzkovania prípojky.
9.Pri postupnom budovaní verejnej kanalizácie je vlastník nehnuteľnosti povinný vybudovať
kanalizačnú prípojku a odvádzať odpadové vody do verejnej kanalizácie do 6 mesiacov od
sprevádzkovania predmetnej časti verejnej kanalizácie.
Článok č. 3
Prevádzkovanie obecnej kanalizácie
1. Prevádzkovateľom obecnej kanalizácie je obec Šumiac
2. Práva a povinnosti prevádzkovateľa obecnej kanalizácie upravuje Zákon č. 442/2002 Z. z.
o verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení Zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach.
Článok č. 4
Odvádzanie odpadových vôd
Odvádzanie odpadových vôd obecnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd
vpúšťaných do zariadenia obecnej kanalizácie.
Prevádzkovateľ obecnej kanalizácie nezodpovedá za škody vzniknuté pri obmedzení alebo
prerušení odvádzania odpadových vôd z dôvodu mimoriadnej udalosti ako: povodne, pri prerušení
dodávky elektrickej energie alebo z dôvodu, pre ktorý je prevádzkovateľ oprávnený odvádzanie
odpadových vôd obmedziť alebo prerušiť.
Článok č. 5
Neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do obecnej kanalizácie
Neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do obecnej kanalizácie je:
1. Vypúšťanie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd alebo v rozpore s takouto
zmluvou.
2. Kto neoprávnene vypúšťa odpadové vody do obecnej kanalizácie, je povinný nahradiť spôsobenú
škodu prevádzkovateľovi obecnej kanalizácie.
Článok č. 6
Povinnosti producenta
Producent je povinný:
1. Dodržiavať podmienky ustanovené v tomto Všeobecne záväznom nariadení a tiež podmienky
dohodnuté v zmluve uzatvorenej s prevádzkovateľom obecnej kanalizácie.
2. Umožniť vstup prevádzkovateľa alebo ním poverenej osoby na nehnuteľnosť pripojenú na obecnú
kanalizáciu za účelom zabezpečenia spoľahlivej funkcie obecnej kanalizácie, zistenia stavu
meradla pri odčítaní na vodomere (meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd).
3. Oznámiť prevádzkovateľovi zistenú poruchu na kanalizačnej prípojke.
4. Oznámiť prevádzkovateľovi nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do obecnej
kanalizácie.
5. Oznámiť prevádzkovateľovi zistenú poruchu na kanalizačnej prípojke.
6. Oznámiť prevádzkovateľovi nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do obecnej
kanalizácie.
7. Oznámiť prevádzkovateľovi obecnej kanalizácie zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
pripojenej na obecnú kanalizáciu.
Článok č. 7
Ochrana obecnej kanalizácie
(1) K bezprostrednej ochrane obecnej kanalizácie pred poškodením a na zabezpečenie jej
prevádzkyschopnosti sa vymedzuje pásmo ochrany obecnej kanalizácie (ďalej len „pásmo ochrany“),
ktorým sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti obecnej kanalizácie.
(2) Pásmo ochrany sa vymedzuje vodorovnou vzdialenosťou 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného

okraja kanalizačného potrubia na obidve strany obecnej kanalizácie.
(3) V pásme ochrany je zakázané:
a) vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo
vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k obecnej kanalizácii alebo ktoré by mohli
ohroziť ich technický stav,
b) vysádzať trvalé porasty,
c) umiestňovať skládky
d) vykonávať terénne úpravy.
Článok č. 8
Stočné
1. Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent odpadových vôd
prevádzkovateľovi obecnej kanalizácie stočné. Výška stočného za 1 m3 odpadovej vody je
stanovená každoročne vo Všeobecne záväznom nariadení obce o miestnych poplatkoch, ktoré je
schvaľované Obecným zastupiteľstvom na konci kalendárneho roka.
2. Výška stočného pre nehnuteľnosti, ktoré čerpajú vodu len z verejného vodovodu, sa vypočíta
vynásobením nameraného množstva (m3) spotrebovanej vody a ceny za 1 m3. Údaje o množstve
spotrebovanej vody poskytuje prevádzkovateľovi Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. na
základe odpočtu meracích zariadení na vodovodnej prípojke.
3. Výška stočného pre nehnuteľnosti, ktoré čerpajú vodu zo studní a iných zdrojov sa vypočíta
vynásobením predpokladaného množstva (m3) spotrebovanej vody a ceny za 1 m3. Údaje o
predpokladanom množstve spotrebovanej vody sa získajú zo smerných čísiel spotreby vody na
jednu osobu z úpravy č.477/99-810 Ministerstva pôdohospodárstva SR , podľa typu zariadenia, v
ktorom sa odpadová voda produkuje. Množstvo vody je závislé na vybavení bytu a stanovuje sa:
a) byty s lokálnym ohrevom teplej vody a vaňovým kúpeľom – 135 l/osoba a deň
b) ostatné byty pripojené na vodovod vrátane bytov so sprchovacím kútom – 100 l/osoba a deň.
4. Platba stočného sa vykonáva mesačnými zálohovými platbami stanovenými zálohovými platbami
za odber pitnej vody v predchádzajúcom roku, v prepočte na výšku stočného.
4.1Na konci zúčtovacieho obdobia prevádzkovateľ obecnej kanalizácie vykoná doúčtovanie,
(podkladom ktorého bude vyúčtovacia faktúra za vodné), do 30 dní, s vystavením faktúry.
5. Užívateľ, resp. správca objektu je povinný uhradiť faktúru v lehote 15 dní odo dňa jej doručenia.
6. Stočné sa uhrádza do pokladne obce alebo na účet obce.
Článok č. 9
Priestupky, sankcie a pokuty
1 Priestupku voči tomuto nariadeniu sa dopúšťa ten, kto:
a) vypúšťa odpadové vody do obecnej kanalizácie cez domové čistiarne odpadových vôd a
žumpy,
b) produkuje odpadové vody a nevybuduje prípojku, resp. nepripojí nehnuteľnosť na obecnú
kanalizáciu do 6 mesiacov od sprevádzkovania obecnej kanalizácie v mieste nehnuteľnosti
alebo nevybuduje kanalizačnú prípojku pre nový stavebný objekt pred jeho kolaudáciou,
c) nesplní technické podmienky kanalizačnej prípojky týkajúce sa miesta a spôsobu pripojenia
na obecnú kanalizáciu a nevykoná úpravy, ktoré sú potrebné na bezpečnú a spoľahlivú
prevádzku obecnej kanalizácie, neprizve pracovníka prevádzkovateľa obecnej kanalizácie na
kontrolu prípojky pred zasypaním,
d) neuzatvorí zmluvu o pripojení a likvidácii odpadových vôd s vlastníkom obecnej kanalizácie
a vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie,
e) nevie písomne preukázať spôsob likvidácie odpadových vôd produkujúcich na svojom
pozemku, ak v mieste producenta nie je vybudovaná obecná kanalizácia,
f) vypúšťa do obecnej kanalizácie iné ako odpadové vody definované v čl. I, ods. 4 tohto
nariadenia a spôsobí haváriu biologického čistenia odpadových vôd,
g) odvedie vody z povrchového odtoku (dažďové vody) do obecnej kanalizácie,
h) ten, kto vhadzuje alebo vysypáva do obecnej kanalizácie predmety, ktoré môžu ohroziť
funkciu obecnej kanalizácie alebo poškodiť proces biologického čistenia odpadových vôd,
i) neoprávnene vstupuje na pozemok a do objektov ČOV,
j) úmyselne poškodzuje alebo odcudzuje zariadenia a predmety slúžiace na bezpečný a

bezporuchový chod obecnej kanalizácie a ČOV,
k) neumožní vstup prevádzkovateľovi alebo ním poverenej osobe na pozemok za účelom
kontroly kanalizačnej prípojky a obecnej kanalizácie.
2. Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena a) až c) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta
165 EUR
3. Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena d) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta 330
EUR za neuzatvorenie zmluvy a požadovaná úhrada stočného za obdobie od sprevádzkovania
obecnej kanalizácie v mieste nehnuteľnosti po dobu uzatvorenia zmluvy.
4. Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena e) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta 165
EUR.
5. Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena f) a h) bude fyzickej alebo právnickej osobe uložená
pokuta 660 EUR. V prípade poškodenia biologického procesu čistenia odpadových vôd bude od
producenta vymáhaná plná výška nákladov spojená s odstraňovaním havárie a opätovným
obnovením prevádzky ČOV.
6. Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena g) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta 330
EUR.
7. Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena i) a j) bude fyzickej alebo právnickej osobe uložená
pokuta 33 EUR vrátane náhrady spôsobenej škody.
8. Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena k) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta 100
EUR.
Článok č. 10
Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Šumiac sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Šumiaci
dňa
uznesením č.
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupitelstvo v Šumiaci.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po vyvesení.
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