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Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom v súlade s § 4 ods. 3 písm. g), §6 ods.l, zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami
zákona Č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení
neskorších predpisov a doplnkov, v nadväznosti na § 36 ods. l zákona NR SR Č. 364/2004
Z.z. o vodách (vodný' zákon), zákona č, 276/2001 Z»: o regulácii v sieťových odvetviach
v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č, 372/1990 Zb,' o priestupkoch sa uznieslo
na tomto Všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN):

Čl. 1

ÚVODNÉ USTANOVENIE
Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje povinnosti majiteľov nehnuteľností
(fyzické a právnické osoby) na území obce pri výstavbe kanalizačných prípojok, vypúšťaní
odpadových vôd do verejnej kanalizácie a pri nakladaní s vodou z povrchového odtoku. Ďalej
ustanovuje práva vlastníka verejnej kanalizácie spoplatňovať odvedenie a spracovanie
odpadových vôd (stočné) v čistiarni odpadových vôd (ČOV).
Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok na bývanie, zdravého
spôsobu života obyvateľov obce a zabezpečenie verejného poriadku v obci.
Čl. 2
ZÁKLADNÉ POJMY

1. Verejná kanalizácia je prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení
slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich
neškodný príjem, odvádzanie a čistenie odpadových vôd.
Za verejnú kanalizáciu ani jej súčasť sa nepovažujú:
- kanalizácie, ktoré neslúžia na hromadné odvádzanie splaškových odpadových vôd
- dažďové vpusty a ich prípojky
- kanalizácie slúžiace výlučne na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií
a verejných plôch - dažďové
- záchytné priekopy
- žumpy a domové čistiarne odpadových vôd
- kanalizačné prípojky
2. Odpadová voda je voda obsahujúca rôzny podiel odpadových vôd z domácnosti,
zariadení, služieb a objektov sociálnej vybavenosti.
Za odpadovú vodu sa nepovažuje voda obsahujúca ropné, toxické, chemické, mastné
a iné nebezpečné látky a nečistoty, ktoré môžu ohroziť biologický proces čistenia odpadovej
vody, spôsobiť poruchu na čerpadlách a iných zariadeniach zabezpečujúcich odvádzanie
odpadových vôd a poškodzovať životné prostredie.
3. 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
verejnej kanalizácie,
Čl. 3

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE
Vlastníkom verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd je Obec Vrbová nad Váhom,
prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a čističky odpadových vôd je prevádzkovateľ, resp. obcou
poverená organizácia, ktorá má oprávnenie na prevádzkovanie v zmysle zákona.
Čl. 4
PREVÁDZKOVANIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE A ČOV
1. Prevádzkovateľ verejnú kanalizáciu a ČOV prevádzkuje v súlade s osobitnými
predpismi, všeobecne záväzným nariadením obce, prevádzkovým poriadkom kanalizácie,
podmienkami stanovenými na túto prevádzku v rozhodnutiach príslušných orgánov štátnej
a verejnej správy.
2. Prevádzkovateľ vykonáva riadnu a pravidelnú údržbu verejnej kanalizácie a ČOV.
3. Zabezpečuje vyznačenie podzemného vedenia verejnej kanalizácie podľa
skutočného vyhotovenia stavby graficky na mapách, a to polohu, výšku ako aj opis a ich
zmeny.
4. Od producenta odpadových vôd je prevádzkovateľ oprávnený požadovať, aby na
svojich zariadeniach vykonal na vlastné náklady nevyhnuté úpravy, ktoré sú potrebné na
bezpečnú a spoľahlivú prevádzku verejnej kanalizácie, inak sám producent zodpovedá za
škodu, ktorú tým spôsobí.

Čl. 5
KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
1. Vybudovanie kanalizačnej prípojky a napojenie na verejnú kanalizáciu je možné
vykonať len s písomným súhlasom vlastníka a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie na
základe vydaného stavebného povolenia - ohlásenie drobnej stavby, resp. rozhodnutia
o povolení stavby na vlastné náklady stavebníka - producenta odpadových vôd.
2. Miesto pripojenia kanalizačnej prípojky, alebo umiestnenie revíznej kanalizačnej
šachty na kanalizačnej vetve určí vlastník a prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.
3. Zásah do verejnej kanalizácie môže vykonať len oprávnená osoba so súhlasom
vlastníka a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie.
4. Spôsob napojenia prípojky musí byť vykonaný tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo
k znefunkčneniu verejnej kanalizácie.
5. Odvádzať odpadové vody do verejnej kanalizácie môže majiteľ nehnuteľnosti alebo
producent len na základe písomného súhlasu vlastníka verejnej kanalizácie - po uzatvorení
zmluvy o odvádzaní a likvidácii odpadových vôd medzi producentom a vlastníkom, resp.
prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.
Čl. 6
ODVÁDZANIE ODPADOVÝCH VÔD
l. Verejnou kanalizáciou môžu byť odvádzané len odpadové vody v akosti a množstve
podl'a podmienok stanovených prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie a ČOV obce
a v zmysle zmluvných podmienok.
2. Vlastník nehnuteľnosti na ktorej vznikajú odpadové vody je povinný pri ich
likvidácii dodržiavať všetky platné právne predpisy.
3. V zmysle prílohy č. 1 Vyhlášky Č. 209/2013 Z.z. Ministerstva životného
prostredia SR ktoré sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky Č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody
dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných odpadových vôd, o spôsobe výpočtu
množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach
spotreby vody, priemerná spotreba vody je 45 m ' na osobu a rok.
S prihliadnutí na známe skutočnosti a pomery v obci Vrbová nad Váhom sa množstvo odpadových
vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie stanovuje na 36 m ' na osobu za rok.
Čl. 7
Poplatok za stočné
1. Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a ich čistení v zariadení
ČOV platí producent odpadových vôd vlastníkovi verejnej kanalizácie a ČOV poplatok za
stočné.
2. Výšku poplatku za odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
(stočné) rozhodnutím určuje podľa § 9 ods.l písm. b) prvého bodu a § 9 ods. l písm.c) prvého
bodu v spojení s § 5 ods. 7 písm. c) zákona 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.
Rozhodnutím Č. 0006/2019/V-PC zo dňa 16.04.2019 na obdobie do 31.decembra 2021
určil Úrad pre reguláciu sieťových odvetvi pre obec Vrbová nad Váhom maximálnu
cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,8000 €/m3 bez DPH.

3. Pri stanovení výšky poplatku vychádza vlastník a prevádzkovateľ kanalizácie a ČOV
zo smerných údajov množstva odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie na osobu
za rok s prihliadnutím na známe skutočnosti a pomery v obci, z meraných údajov množstva
odpadových vôd na zariadení ČOV a z výšky oprávnených nákladov obce na činnosť
a prevádzku samotnej ČOV.
Výška poplatku je stanovená nasledovne:
a)obyvatelia v domácnostiach v obci - jednotný poplatok na jednu osobu a rok 33,60 € (2,8€/mes/osoba)
b)právnicke osoby v obci, podnikateľské prevádzky a zariadenia v obci platia poplatok
vo výške 0,80 €/m3 bez DPH vypúšťaných odpadových vôd, pričom množstvo vypúšťaných
odpadových vôd sa odvíja od nimi spotrebovaného množstva vody dodaného
"verejným vodovodom a preukázané odpočtom z meradla vlastníka verejného vodovodu.
4. Obyvatelia obce platia uvedený poplatok za každého člena domácnosti, ktorý sa
v obci v danom roku zdržiava.
5. Pri stanovení poplatku u študentov SŠ a VŠ, resp. pracujúcich zdržiavajúcich sa
v priebehu roka prechodne mimo miesta trvalého pobytu, určuje správca poplatku jednotnú
dobu ich pobytu v obci 6 mesiacov v roku.
Podklady pre zníženie poplatku: .
- potvrdenie o návšteve školy z ktorého jednoznačne vyplýva, že študent je
ubytovaný v mieste štúdia mimo obce
- potvrdenie zamestnávateľa na príslušný kalendárny rok, alebo potvrdenie
štátneho orgánu v mieste pobytu v zahraničí. V prípade cudzojazyčného
dokladu poplatník doloží aj úradne overený preklad do slovenského jazyka.
6. Obyvateľom domácností, ktorí sa pripoja na verejnú kanalizáciu v priebehu roka
správca určí poplatok s prepočtom 1/12 t.j. poplatok sa uhrádza za obdobie pripojených
mesiacov.
7.Obyvatelia v domácnostiach uhrádzajú poplatok priamo do pokladne alebo na účet
obce mesačne do konca príslušného kalendárneho mesiaca.
8. Právnickým osobám, podnikateľským prevádzkam a zariadeniam v obci vystaví
správca poplatku za likvidáciu ich odpadových vôd faktúru s uvedením termínu a množstva
likvidovaných vôd vždy po odpise záznamov na meradle spotreby vody dodávanej verejným
vodovodom na základe vyúčtovacej faktúry.
9. Obyvatelia domácností sú povinný sa napojiť na kanalizačnú sieť obce v termíne do
31.12.2019
10. Obyvatelia domácností, ktorí z objektívnych príčin nie sú napojení prípojkou na
verejnú kanalizáciu a z rôznych príčin si zabezpečujú odvoz a likvidáciu svojich odpadových
vôd samostatne sú povinní:
- 2 x ročne preukázať obecnému úradu zodpovedajúci doklad, ktorý potvrdzuje
zvolený spôsob likvidácie svojich odpadových
vôd s uvedením ich množstva, termín vývozu,
miesto likvidácie a identifikáciu a adresu firmy, ktorá im uvedenú službu vykonala
- uchovať doklad preukazujúci zvolený spôsob likvidácie odpadových vôd.
Za zvolený postup likvidácie svojich odpadových vôd pred zákonom v plnej miere
zodpovedajú.
Čl. 8
VODA Z POVRCHOVÉHO ODTOKU - DAŽĎOVÁ VODA
1. Voda z povrchového odtoku (dažďová voda), dopadajúca na strechu stavebných
objektov alebo ich častí, ako aj voda dopadajúca na pozemok musí byť od vedená do
podzemného alebo povrchového odvodňovacieho kanála, nachádzajúceho sa na pozemku
majiteľa. Na pozemku je možné pre tieto účely vybudovať vsakovacie objekty.
2. Náklady spojené s odvedením dažďovej vody z povrchového odtoku, alebo
vybudovaním vsakovacích objektov hradí majiteľ nehnuteľnosti na ktorú zrážky spadnú.
3. Pri odvádzaní dažďovej vody z povrchového odtoku nesmie dôjsť k narušeniu
vlastníckeho práva susedných nehnuteľností a ani k poškodeniu priľahlých nehnuteľností
vplyvom nevhodného umiestnenia vsakovacích objektov.
4. Odvádzať dažďovú vodu do verejnej kanalizácie je zakázané nakoľko v obci Vrbová nad Váhom
nie je vybudovaná jednotná kanalizácia, ale kanalizácia na splaškové vody.
Čl. 9
OCHRANA VEREJNE.J KANALIZÁCIE
l. Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejnú
kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil tak ich prevádzku 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
nadzemných vedení. Ďalej je povinný udržiavať porasty na pozemkoch v páse ochrany
verejnej kanalizácie tak, aby neohrozil bezpečnosť a spoľahlivosť verejnej kanalizácie.
3. Vykonať zásahy na zariadeniach verejnej kanalizácie môžu len tie osoby, ktoré sú
na to prevádzkovateľom, resp. vlastníkom určené.
4. K bezprostrednej ochrane verejnej kanalizácie pred poškodením a na zabezpečenie
jej prevádzkyschopnosti sa vymedzuje pásmo ochrany verejnej kanalizácie (ďalej len "pásmo
ochrany"), ktorým sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti verejnej kanalizácie.
5. Pásmo ochrany sa vymedzuje vodorovnou vzdialenosťou 1,5 m od vonkajšieho
pôdorysného okraja kanalizačného potrubia na obidve strany verejnej kanalizácie.
6. V pásme ochrany je zakázané:
- vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné
zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnej
kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
- vysádzať trvalé porasty
- umiestňovať skládky
- vykonávať terénne úpravy

ČI. 10
PRIESTUPKY
1.
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 vznikajú odpadové vody a nepripojí svoju
nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a nesplní technické podmienky týkajúce sa miesta
a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu
c)
neuzatvorí zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, kde
je kanalizácia zriadená, nemá vlastník nehnuteľnosti povolenie príslušného orgánu štátnej
správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami
d)
vlastník nehnuteľnosti, ktorý odvádza dažďovú vodu zo svojej nehnuteľnosti
do verejnej kanalizácie
2. Za priestupok uvedený v odseku l písm. a) môže byť uložená pokuta od 16,59 €
do 829,85 €
3. Za priestupok uvedený v odseku 1 písm. b), c) môže byť uložená pokuta od 16,59 €
do 331,94 €.
4. Za priestupok uvedený v odseku I písm. d) sa uloží pokuta vo výške 3-násobku ceny
podľa úhrnu zrážok v roku.
Čl. 11
Všeobecné ustanovenia
V prípade ak producent k 10.01. nasledujúceho kalendárneho roka preukáže, že jeho
spotreba vody v domácnosti je za bežný rok iný ako spotreba splaškových vôd vypúšťaných
do verejnej kanalizácie stanovené v čl. 6 ods.3 tohto VZN, kompetentný pracovník vykoná
kontrolu na ktorej porovná producentom predložené údaje so skutočnosťou. Po vykonanej
kontrole sa prepočíta skutočná spotreba vody v domácnosti producenta t.j. poplatok sa stanoví
vynásobením skutočne spotrebovanej vody a jednotkovej ceny za odvádzanie a čistenie
odpadovej vody určenej rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, uvedené v čl.7
ods.2, tohto VZN. Vzniknutý rozdiel bude producentovi kompenzovaný do
30.6.nasledujúceho roka.
Čl. 12
Prechodné a záverečné ustanovenia
1.V miestach, kde je vybudovaná kanalizácie je zakázané/povoľovať výstavbu žumpy.
2.Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom sa uznieslo na vydaní tohto Všeobecne
záväzného nariadenia obce č.1/2019 o podmienkach odvádzania a zneškodňovania odpadových
vôd verejnou kanalizáciou obce, na svojom zasadnutí dňa 31. 05.2019 uznesením č.10/8
a toto VZN nadobúda účinnosť 01.07.2019.
3. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom.
starosta obce:
Peter Ilčík

