Obec, 065 32 KAMIENKA, okres Stará Ľubovňa

Všeobecne záväzné nariadenie
č.1/2015
o podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu,
odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a výške
stočného v katastrálnom území obce Kamienka

Schválené na OZ v Kamienke, dňa 04.09.2015

Obec Kamienka v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a podľa príslušných ustanovení zákona NR SR č. 442/2002
Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách
a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie
č.1/2015

Článok 1
Úvodné ustanovenie
Toto VZN upravuje:
1) Práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri zriaďovaní a prevádzkovaní prípojok
verejnej kanalizácie v obci Kamienka.
2) Pôsobnosť obce ako vlastníka verejnej kanalizácie.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
Vlastník – Obec Kamienka
Prevádzkovateľ – Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené živnostenské
oprávnenie na prevádzkovanie verejnej kanalizácie
Užívateľ – je ten, kto vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie
Verejná kanalizácia – je súbor objektov a zariadení zabezpečujúcich neškodné odvádzanie
odpadových vôd od jednotlivých odberateľov , vrátane ich čistenia
Kanalizačná prípojka – je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z miesta
vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie
kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie
Odpadová voda – je voda použitá z rodinných domov, stavieb a zariadení, predovšetkým
z ľudského metabolizmu a činnosti v domácnostiach, z kúpeľní, WC, stravovacích zariadení
a iných podobných zariadení
Povrchová voda – je voda zo zrážok, ktorá nevsiakla do zeme a vteká do stokovej siete
z terénu alebo vonkajších časti budov

Čistiareň odpadových vôd – je súbor objektov a zariadení na čistenie odpadových vôd
pred ich vypúšťaním do povrchových vôd
Nebezpečná látka – je škodlivá látka, ktorá nie je súčasťou odpadových vôd
Stočné – je poplatok spojený s odvádzaním odpadových vôd verejnou kanalizáciou vrátane
ich čistenia

Článok 3
Prevádzka verejnej kanalizácie
1) Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd
vypúšťaných zo zariadenia producenta do verejnej kanalizácie.
2) Producent – 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 Kamienka podľa § 23 odst. 1 Zák. č. 442/2002 Z.z.
3) Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú 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 vlastníkom verejnej
kanalizácie ak vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu
štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.
4) Na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť len nehnuteľnosť, ktorá má vybudovanú vnútornú
kanalizáciu zodpovedajúcu technickým normám a umožňuje to kapacita verejnej kanalizácie.
5) Nehnuteľnosť možno pripojiť na verejnú kanalizáciu jednou kanalizačnou prípojkou. So
súhlasom prevádzkovateľa verejnej kanalizácie možno v odôvodnených prípadoch
vybudovať jednu kanalizačnú prípojku pre viac nehnuteľnosti alebo viac kanalizačných
prípojok pre jednu nehnuteľnosť.
6) Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať iba odpadové vody zodpovedajúce charakteru
odpadovej vody a množstvom zodpovedajúce prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie,
ak sa ich producent nedohodne s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie inak.
7) Vlastník – užívateľ nehnuteľnosti je povinný zabezpečiť, aby do verejnej kanalizácie neboli
odvádzané vody s obsahom nebezpečných látok a cudzích predmetov.
8) Vlastník – užívateľ nehnuteľnosti vypúšťajúci odpadovú vodu kanalizačnou prípojkou do
verejnej kanalizácie je povinný platiť vlastníkovi verejnej kanalizácie stočné. Cena za
odvádzanie odpadovej vody bude pre každý rok určovaná na základe rozhodnutia Obecného
zastupiteľstva v súlade s rozhodnutím ÚRSO. Pre ďalšie roky plnenia zmluvy bude
schválená cena zverejnená na úradnej tabuli obce a internetovej stránke.

Článok 4
Neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
1) Neoprávneným vypúšťaním vôd do verejnej kanalizácie je:
a) vypúšťanie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd alebo v rozpore
s takouto zmluvou,
b) vypúšťanie v rozpore s podmienkami ustanovenými prevádzkovým poriadkom verejnej
kanalizácie,
c) vypúšťanie odpadových vôd cez domové čistiarne a žumpy je zakázané
2) Kto neoprávnene vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie, je povinný nahradiť
spôsobenú škodu vlastníkovi kanalizácie.

Článok 5
Spôsob merania odpadových vôd
1) Bytový fond /rodinné domy a byty/
Ak vypúšťa producent do verejnej kanalizácie vodu z verejného vodovodu alebo z iných
zdrojov /napr. zo studne/ , množstvo vypúšťaných vôd sa zistí odborným výpočtom overeným
prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a to na základe smerných čísel spotreby. Obecné
zastupiteľstvo obce Kamienka stanovuje v zmysle prílohy č. 1 Vyhlášky č. 397/2003
Ministerstva životného prostredia SR o smerných číslach vody 34 m3 na osobu a rok.
2) Verejné budovy /škola, cirkev..../, zdravotnícke zariadenia, zariadenia poskytujúce
občerstvenie a vývarovne stravy, predajne
U týchto zariadení sa množstvo odpadových vôd určí na základe skutočne odobratého
množstva vody z verejného vodovodu. Uvedené množstvo sa zistí u prevádzkovateľa
verejného vodovodu za predchádzajúci kalendárny rok. Ak takýto producent do verejnej
kanalizácie vypúšťa vodu aj z iných zdrojov ako z verejného vodovodu /napr. zo studne/,
množstvo vypúšťaných vôd sa určí odborným výpočtom. Pri zisťovaní množstva
vypúšťaných odpadových vôd odborným výpočtom je producent povinný poskytnúť
vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky údaje potrebné na tento výpočet.

Článok 6
Poplatok za stočné
1) Poplatok za stočné pre rok 2016, za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 sa stanovuje
vo výške
a/ pre domácnosti 0,40 € s DPH/m3 / stočného do kanalizácie sa počíta v množstve 34
m³ na každého trvalo bývajúceho obyvateľa nehnuteľnosti ročne.
b/ pre podnikateľov a organizácie 0,40 € s DPH/m3
Obec Kamienka vyrubí stočné platobným výmerom jeden krát ročne, najneskôr do
15.06.2016 bež. roka.
Poplatok stočné v ďalšom období bude stanovený a oznámený producentom odpadových
vôd v zmysle čl. 3 bodu 8 tohto VZN.

Článok 7
Zodpovednosť za porušenie povinnosti
1) Porušením povinnosti uvedených v tomto VZN, zákone o vodách a zákona o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách sa:
a) fyzická osoba ak sa dopustí priestupku, ktorý príslušný správny orgán rieši podľa zákona
o priestupkoch v spojitosti s príslušnými ustanoveniami zákona o vodách a zákona
o verejných vodovodoch a kanalizáciách,
b) právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie dopustí správneho deliktu, ktorý
prejednáva príslušný správny orgán v zmysle správneho poriadku v spojitosti s príslušnými
ustanoveniami zákona o vodách a zákona o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách,
c) obec môže podľa § 13, odst. 9 zákona o obecnom zriadení uložiť pokutu právnickej osobe
oprávnenej na podnikanie za porušenie ustanovení tohto nariadenia podľa zákona do výšky
6638,– €.

Článok 8
Kontrola
1) Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto VZN sú oprávnení vykonávať:
a) starosta obce Kamienka
b) kontrolór obce Kamienka
c) poslanci obecného zastupiteľstva obce Kamienka

Článok 9
Záverečné ustanovenia
1) Obec Kamienka 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 podľa § 32 Zák. č. 442/2002 Z.z.
2) Práva a povinnosti producenta odpadových vôd a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie
neuvedené v tomto VZN sa riadia podľa príslušných ustanovení Zák. č. 442/2002 Z.z.
3) Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 4/2015, dňa 04.09.2015
a nadobúda účinnosť od 01.01.2016
04) Zmeny a doplatky tohto VZN schvaľuje OZ v Kamienke.

V Kamienke, 07.09. 2015

Ing. Juraj Jedinák

starosta obce

VZN č.1/2015 bolo podľa §6, ods. 3, zákona č. 369/1990 Z. z. zverejnené na úradnej
tabuli obce od 08.09.2015 do 22.09.2015.

Zverejnené: 08.09.2015

