Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 442/2002 o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) a v zmysle schváleného Územného plánu obce Ostrovany
v y d á v a toto

všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2008
o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a
spoplatňovaní spracovania odpadových vôd
čl. 1
ÚVODNÉ USTANOVENIE
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje povinnosti majiteľov nehnuteľností (fyzické a
právnické osoby) na území obce Ostrovany pri výstavbe kanalizačných prípojok, vypúšťaní
odpadových vôd do verejnej kanalizácie a pri nakladaní s vodou z povrchového odtoku. Ďalej
ustanovuje práva a povinnosti vlastníka verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd (ČOV) obce
Ostrovany.

čl. 2
ZÁKLADNÉ POJMY
(1) Verejnou kanalizáciou alebo jej súčasťou sa rozumie prevádzkovo samostatný súbor objektov a
zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich
neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd. Súčasťou verejnej kanalizácie je
aj prívodné potrubie a zariadenia na tomto potrubí, ktoré je umiestnené pod verejnou komunikáciou a
chodníkom, vyúsťuje do hlavného potrubia a bolo vybudované na náklady vlastníka verejnej
kanalizácie.
(2) Za verejnú kanalizáciu ani jej súčasť sa nepovažujú:
a) kanalizácie, ktoré neslúžia na hromadné odvádzanie odpadových vôd,
b) samostatné kanalizácie na odvádzanie vôd z jednotlivých objektov a zariadení,
c) dažďové vpusty a ich prípojky,
d) kanalizácie slúžiace výlučne na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií a
verejných plôch – dažďové,
e) záchytné priekopy,
f) domové čistiarne odpadových vôd a žumpy,
g) kanalizačné prečerpávacie stanice umiestnené na nehnuteľnostiach pripojených na
verejnú kanalizáciu vybudované pre skupiny objektov, ktoré na odvádzanie
odpadových vôd vyžadujú výstavbu vlastnej stokovej siete, prípadne vybudované pre
jednotlivé nehnuteľnosti,
h) kanalizačné prípojky.

(3) Vlastníkom verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd na území obce je OBEC
OSTROVANY. Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd na území obce je
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov, ktorá má oprávnenie prevádzkovať
verejnú kanalizáciu v zmysle zákona.
(4) Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo
miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie do verejnej
kanalizácie (hlavného alebo vedľajšieho potrubia). Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda
z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu.
(5) Vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to
spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. Ak je vlastník nehnuteľnosti vlastníkom
kanalizačnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti vlastníctvo kanalizačnej prípojky
na nového vlastníka nehnuteľnosti.
(6) Odpadovou (splaškovou) vodou sa rozumie 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 a poškodzovať životné prostredie.
(7) Producentom 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.
(8) Voda z povrchového odtoku (dažďová voda) je voda z atmosférických zrážok, dopadajúca na
pozemok a stavby nachádzajúce sa na tomto pozemku.

čl. 3
KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
(1) Obyvatelia obce Ostrovany - vlastníci resp. užívatelia nehnuteľností, z ktorých činnosti vznikajú
odpadové vody a ktoré sa nachádzajú na ulici s vybudovanou verejnou kanalizáciou, sú povinní
pripojiť sa na verejnú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou vedenou mimo septik, resp. žumpu.
(2) 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.
(3) Miesto pripojenia kanalizačnej prípojky, umiestnenie meradla na kanalizačnej prípojke alebo
umiestnenie revíznej kanalizačnej šachty na kanalizačnej prípojke určí prevádzkovateľ verejnej
kanalizácie po dohode s majiteľom prípojky.
(4) Ak nie je na kanalizačnom potrubí počas výstavby osadená odbočka, napojenie prípojky sa vykoná
vyvŕtaním otvoru do potrubia a osadením špeciálnej spojky s gumovou manžetou. Zásah do verejnej
kanalizácie môže vykonať len oprávnená osoba so súhlasom vlastníka verejnej kanalizácie.
(5) Spôsob napojenia prípojky musí byť vykonaný tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znefunkčneniu
verejnej kanalizácie. Za škody spôsobené poškodením alebo znefunkčnením verejnej kanalizácie pri
budovaní prípojky zodpovedá majiteľ prípojky.

(6) 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.
(7) 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.

čl. 4
POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ VLASTNÍKA KANALIZAČNEJ
PRÍPOJKY
(1) Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný:
a) zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná a vybudovaná tak, aby nedošlo k
zmenšeniu prietočného profilu verejnej kanalizácie, do ktorej je zaústená,
b) zabezpečiť opravy a údržby kanalizačnej prípojky na vlastné náklady,
c) odstrániť na vlastné náklady pripojenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu ň
spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie v prípade, ak nedodrží
technické podmienky.
(2) Za vypúšťané odpadové vody a ich kvalitu zodpovedá producent odpadových vôd.
(3) V prípade vypustenia ropných, toxických, chemických, mastných a iných nebezpečných látok do
verejnej kanalizácie je producent alebo ten, kto túto skutočnosť zistil, povinný bezodkladne nahlásiť
vlastníkovi a prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie vznik havárie a riadiť sa pokynmi
prevádzkovateľa.

čl. 5
ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOVÝCH VÔD ZO ŽÚMP
(1) V miestach, kde sa odpadové vody odvádzajú do žúmp, vybudovaných v zmysle stavebného
povolenia, sa zneškodnenie odpadových vôd zabezpečuje vyčerpaním a odvozom odpadových vôd
fekálnym vozidlom a ich likvidáciou v ČOV Orkucany.
(2) Vytiahnutie a odvoz odpadových vôd zabezpečuje vlastník verejnej kanalizácie so zmluvným
partnerom ( VVS, a.s. , závod Prešov) na základe telefonickej, písomnej alebo ústnej objednávky
producenta, ktorá musí byť doručená 3 – 4 týždne pred požadovaným odvozom.
(3) Úhradu poplatku za likvidáciu odpadových vôd a nákladov spojených s vytiahnutím a odvozom
odpadových vôd hradí producent odpadových vôd zmluvnému partnerovi.
(4) Zmluvný partner zodpovedá za bezpečné zlikvidovanie odpadových vôd.
(5) Producent odpadových vôd, ktorý nie je pripojený na verejnú kanalizáciu musí na požiadanie obce
alebo kontrolných úradov preukázať spôsob likvidácie odpadových vôd.

čl. 6
STOČNÉ
(1) Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent odpadových vôd vlastníkovi
verejnej kanalizácie stočné. Výška stočného za 1m³ odpadovej vody je stanovená každoročne v tomto
Všeobecne záväznom nariadení obce, ktoré je schvaľované Obecným zastupiteľstvom pred koncom
kalendárneho roka.

(2) Cena za 1 m³ vypúšťaných odpadových vôd je:
- 0,39 €/ m³ – pre fyzické osoby, osoby s trvalým pobytom na území obce a materskú školu,
- 0,53 €/ m³ - pre právnické osoby, podnikateľov na území obce a špeciálnu základnú školu,
- 0,13 €/m³ - pre študentov a pracujúcich s prechodným pobytom mimo miesto trvalého pobytu
(preukazuje sa potvrdením o prechodnom pobyte).
(3) Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a tvorí ich len voda
odobratá z verejného vodovodu, určí sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd podľa § 3 Vyhlášky
MŽP SR 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, podľa
typu zariadenia, v ktorom sa odpadová voda produkuje (ďalej len Vyhláška MŽP SR č. 397/2003 Z.z.).
(4) Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a tvorí ich voda
odobratá z rôznych zdrojov vody, určí sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej
kanalizácie súčtom:
a) množstiev meranej odobratej vody zo všetkých týchto zdrojov vody, ak sa množstvo odobratej vody
z týchto zdrojov vody meria,
b) množstiev meranej odobratej vody a určeného množstva vody podľa odseku 5 alebo podľa § 3 ods.
6 a 9 Vyhlášky MŽP SR č. 397/2003 Z.z., ak sa množstvo odobratej vody meria len z jedného alebo z
viacerých týchto zdrojov vody,
c) množstiev určeného množstva vody podľa odseku 5 alebo podľa § 3 ods. 6 a 9 Vyhlášky MŽP SR č.
397/2003 Z.z., ak sa množstvo odobratej vody z týchto zdrojov vody nemeria.
(5) Výška stočného pre nehnuteľnosti, ktoré čerpajú vodu z iných zdrojov (studňa) ako z verejného
vodovodu 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 Vyhlášky MŽP SR 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, podľa typu zariadenia, v ktorom sa odpadová voda produkuje.
Množstvo vody sa stanovuje:
a) pre bytový fond
- byty a domy s výtokmi vody, s WC a s kúpeľňou (sprchovací kút, vaňa)
- s ohrevom vody pecou na tuhé palivo – 45 m3 . osoba-1 . rok-1
- so zariadením na ohrev vody (prietokový ohrievač, elektrický bojler, iné ) - 55 m3 . osoba-1 . rok-1
- rekreačné chaty, záhradné domčeky a pod.
- s ohrevom vody pecou na tuhé palivo – 45 m3 . osoba-1 . rok-1/ dĺžka užívania v priebehu roka
- so zariadením na ohrev vody (prietokový ohrievač, elektrický bojler, iné ) - 55 m3 . osoba-1 . rok-1
/ dĺžka užívania v priebehu roka
b) verejné budovy
- kancelárske budovy, úrady, inštitúcie a iné obdobné zariadenia – 20 m3 . osoba-1 . rok-1
- materská škola s dennou prevádzkou v objekte s výtokom vody a sociálnym zariadením – 8 m3 .
osoba-1 . rok-1
- školské jedálne s prípravou jedál (s umývacím drezom) – 8 m3 . priemer. stravník-1 . rok-1
- základná škola s výtokom vody a sociálnym zariadením – 7 m3 . osoba-1 . rok-1
- spoločenské alebo kultúrne miestnosti – 2 m3 . návštevník-1 . rok-1
- pohostinstvá – podávanie nápojov – 30 m3 . zamestnanec-1 . rok-1 (ak má zariadenie poskytujúce
občerstvenie inštalovaný výčapný pult s trvalým prietokom 3 l/min, pripočíta sa za každú zmenu 525
m³. V prípade iného prietoku sa smerné číslo na výčapný pult primerane upraví.).
(6) Výpočet stočného sa vykonáva k 1.1. kalendárneho roka. V prípade zmeny stočného sa výpočet
vykoná ku dňu zmeny stočného.

(7) Stočné sa uhrádza v hotovosti v pokladni vlastníka kanalizácie, poštovou poukážkou alebo
príkazom na úhradu v peňažnom ústave v prospech vlastníka kanalizácie.
(8) Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je :
- spôsob výpočtu stočného producentovi vystavený vlastníkom kanalizácie so splátkovým
kalendárom (príloha č. 1),
- Zmluva o odvádzaní splaškových odpadových vôd verejnou kanalizáciou, uzavretá na základe
Obchodného zákonníka a zákona č. 442/2002 Zb. z. a v znení neskorších predpisov a platných
predpisov o vodách (príloha č. 2),
- Všeobecné podmienky odvádzanie odpadových vôd (príloha č. 3),
- Evidenčný list pre výpočet stočného (príloha č. 4).

čl. 7
PREVÁDZKA VEREJNEJ KANALIZÁCIE
(1) Osoby poverené prevádzkovateľom sú oprávnené vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie
pozemky
a
do
cudzích
objektov
na
účely
zabezpečenia
spoľahlivej
funkcie
verejnej kanalizácie, zistenia stavu meradla alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny, vykonania
kontrolného merania množstva a kvality vypúšťaných odpadových vôd, zistenia technického stavu
kanalizačnej prípojky.

čl. 8
OCHRANA VEREJNEJ KANALIZÁCIE
(1) 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.
(2) Pásmo ochrany sa vymedzuje vodorovnou vzdialenosťou 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja
kanalizačného potrubia na obidve strany verejnej 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 verejnej kanalizácii alebo ktoré by
mohli ohroziť ich technický stav,
b) vysádzať trvalé porasty,
c) umiestňovať skládky,
d) vykonávať terénne úpravy.
(4) Odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne odpadových vôd a
žumpy je zakázané.

čl. 9
VODA Z POVRCHOVÉHO ODTOKU – DAŽĎOVÁ VODA
(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, ak sa nachádza 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 majiteľa. Na pozemku sa pre tieto účely vybuduje trativod, resp.
vsakovacie objekty.
(3) Náklady spojené s odvedením dažďovej vody z povrchového odtoku alebo vybudovaním trativodu
hradí majiteľ 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.
(6) Odvádzať dažďovú vodu z povrchového odvodu do verejnej kanalizácie je zakázané.

čl. 10
PRIESTUPKY, SANKCIE A POKUTY
(1) Priestupku voči tomuto nariadeniu sa dopúšťa ten, kto:
a) vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne odpadových vôd a
žumpy,
b) produkuje odpadové vody a nevybuduje prípojku, resp. nepripojí nehnuteľnosť na verejnú
kanalizáciu do 6 mesiacov od sprevádzkovania verejnej 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
verejnú kanalizáciu a nevykoná úpravy, ktoré sú potrebné na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku
verejnej kanalizácie, neprizve pracovníka prevádzkovateľa verejnej kanalizácie na kontrolu
prípojky pred zasypaním,
d) neuzatvorí zmluvu o pripojení a likvidácii odpadových vôd s vlastníkom verejnej 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 verejná kanalizácia,
f) vypúšťa do verejnej kanalizácie iné ako odpadové vody definované v čl. II, ods. 6 tohto
nariadenia a spôsobí haváriu biologického čistenia odpadových vôd,
g) odvedie vody z povrchového odtoku (dažďové vody) do verejnej kanalizácie,
h) ten, kto vhadzuje alebo vysypáva do verejnej kanalizácie predmety, ktoré môžu ohroziť
funkciu verejnej 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 verejnej kanalizácie a ČOV,
k) neumožní vstup prevádzkovateľovi alebo ním poverenej osobe na pozemok za účelom kontroly
kanalizačnej prípojky a verejnej kanalizácie.
(2) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena a) až c) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta
166 €.
(3) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena d) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta 332 €
za neuzatvorenie zmluvy a požadovaná úhrada stočného za obdobie od sprevádzkovania verejnej
kanalizácie v mieste nehnuteľnosti po dobu uzatvorenia zmluvy.
(4) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena e) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta 166 €.
(5) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena f) a h) bude fyzickej alebo právnickej osobe uložená
pokuta 664 €. 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 332 €.

(7) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena i) a j) bude fyzickej alebo právnickej osobe uložená
pokuta 332 € vrátane náhrady spôsobenej škody.
(8) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena k) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta
100 €.
(9) Pri uhradení stočného po dni splatnosti si vlastník verejnej kanalizácie bude uplatňovať sankcie vo
výške 0,5 ‰ za každý deň omeškania.

čl. 11
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zák.
č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a
Vyhlášku MŽP SR 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, podľa typu zariadenia, v ktorom sa odpadová voda produkuje.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
dňa 28.2.2008 uznesením číslo 37/2008.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenia obce nadobúda účinnosť dňom 16.3.2008.
(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušujú všetky uznesenia, ktoré odporujú tomuto
VZN.
V Ostrovanoch dňa 28.02.2008

Ing. Cyril Revák, v.r.
starosta obce

Uznesenie oobecného zastupiteľstva v Ostrovanoch
č. 37 /2008
zo dňa 28.2.2008
k návrhu VZN obce č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového
odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Všeobecne záväzné nariadenie o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového
odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd č. 1/2008
- výšku poplatku pre nehnuteľnosti napojené na verejnú kanalizáciu v obci a to:
a)
fyzické osoby
12,- Sk/m³
b)
Špeciálna základná škola
16,03 Sk/m³
c)
materská škola
12,- Sk/m³
d)
obchodné prevádzky
16,03 Sk/m³

Dodatok č. 1
k VZN č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku
a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch uznesením č. 57/2008 na svojom 13. riadnom zasadnutí dňa
15.12.2008 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
ustanovuje:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ostrovany č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách,
vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd prijaté uznesením
Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch č. 37/2008 dňa 28.2.2008 sa mení nasledovne:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
A6 Všeobecne záväzné nariadenie o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového
odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd č. 1/2008
čl. 6
STOČNÉ
2) Cena za 1 m³ vypúšťaných odpadových vôd na rok 2009 je:
- 0,39 €/m³ – pre fyzické osoby, osoby s trvalým pobytom na území obce a materskú školu,
- 0,53 €/m³ - pre právnické osoby, podnikateľov na území obce a špeciálnu základnú školu,
- 0,13 €/m³ - pre študentov a pracujúcich s prechodným pobytom mimo miesto trvalého pobytu
(preukazuje sa potvrdením o prechodnom pobyte).
čl. 11
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
sa dopĺňa o:
5. Na tomto doplnku všeobecne záväzného nariadenia sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Ostrovany dňa 15.12.2008 uznesením č. 57/2008 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009

Čl. II
Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce Ostrovany vyhlásením tohto dodatku vo Všeobecne
záväznom nariadení obce Ostrovany č. 1/2008.
Čl. III
Účinnosť
1. Tieto zmeny nadobúdajú účinnosť 1.1.2009. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušujú
všetky uznesenia, ktoré odporujú tomuto VZN.

Dodatok č. 2
k VZN č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku
a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch uznesením č. 113/2010 na svojom 22. riadnom zasadnutí dňa
26.8.2010 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
ustanovuje:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ostrovany č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách,
vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd prijaté uznesením
Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch č. 37/2008 dňa 28.2.2008 sa mení nasledovne:
čl. 6
STOČNÉ
2) Cena za 1 m³ vypúšťaných odpadových vôd na rok 2011 je:
- 0,39 €/m³ – pre fyzické osoby, osoby s trvalým pobytom na území obce a materskú školu,
- 0,53 €/m³ - pre právnické osoby, podnikateľov na území obce a špeciálnu základnú školu,
- 0,13 €/m³ - pre študentov a pracujúcich s prechodným pobytom mimo miesto trvalého pobytu
(preukazuje sa potvrdením o prechodnom pobyte).
Čl. II
Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce Ostrovany vyhlásením tohto dodatku vo Všeobecne
záväznom nariadení obce Ostrovany č. 1/2008.
Čl. III
Účinnosť
Tieto zmeny nadobúdajú účinnosť 1.1.2011. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušujú
všetky uznesenia, ktoré odporujú tomuto VZN.
Dodatok č. 3
k VZN č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku
a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch uznesením č. 31/2011 na svojom 5. riadnom zasadnutí dňa
14.9.2011 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
ustanovuje:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ostrovany č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách,
vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd prijaté uznesením
Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch č. 37/2008 dňa 28.2.2008 sa mení nasledovne:

čl. 6
STOČNÉ
2) Cena za 1 m³ vypúšťaných odpadových vôd na rok 2012 je:
- 0,39 €/m³ – pre fyzické osoby, osoby s trvalým pobytom na území obce a materskú školu,
- 0,53 €/m³ - pre právnické osoby, podnikateľov na území obce a špeciálnu základnú školu,
- 0,13 €/m³ - pre študentov a pracujúcich s prechodným pobytom mimo miesto trvalého pobytu
(preukazuje sa potvrdením o prechodnom pobyte).
Čl. II
Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce Ostrovany vyhlásením tohto dodatku vo Všeobecne
záväznom nariadení obce Ostrovany č. 1/2008.
Čl. III
Účinnosť
Tieto zmeny nadobúdajú účinnosť 1.1.2012. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušujú
všetky uznesenia, ktoré odporujú tomuto VZN.

Dodatok č. 4
k VZN č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku
a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch uznesením č. 67/2012 na svojom 13. riadnom zasadnutí dňa
8.12.2012 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
ustanovuje:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ostrovany č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách,
vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd prijaté uznesením
Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch č. 37/2008 dňa 28.2.2008 sa mení nasledovne:
Obecné zastupiteľstvo
A. Schvaľuje
A2. Vo VZN 1/2008 sa v čl. 6 ods. 2) Cenu za 1 m³ vypúšťaných odpadových vôd na rok 2013:
- 0,39 €/m³ - pre fyzické osoby, osoby s trvalým pobytom na území obce a materskú školu,
- 0,53 €/m³ - pre právnické osoby, podnikateľov na území obce a špeciálnu základnú školu,
- 0,13 €/m³ - pre študentov a pracujúcich s prechodným pobytom mimo miesto trvalého
pobytu (preukazuje sa potvrdením o prechodnom pobyte).
A3. Vo VZN 1/2008 sa v čl. 6 dopĺňa ods. 3 a 4 nasledovne:
(3) Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a tvorí ich len voda
odobratá z verejného vodovodu, určí sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd podľa § 3 Vyhlášky
MŽP SR 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, podľa
typu zariadenia, v ktorom sa odpadová voda produkuje (ďalej len Vyhláška MŽP SR č. 397/2003 Z.z.).
(4) Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a tvorí ich voda
odobratá z rôznych zdrojov vody, určí sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej
kanalizácie súčtom:
a) množstiev meranej odobratej vody zo všetkých týchto zdrojov vody, ak sa množstvo odobratej vody
z týchto zdrojov vody meria,
b) množstiev meranej odobratej vody a určeného množstva vody podľa odseku 5 alebo podľa § 3 ods.
6 a 9 Vyhlášky MŽP SR č. 397/2003 Z.z., ak sa množstvo odobratej vody meria len z jedného alebo z
viacerých týchto zdrojov vody,
c) množstiev určeného množstva vody podľa odseku 5 alebo podľa § 3 ods. 6 a 9 Vyhlášky MŽP SR č.
397/2003 Z.z., ak sa množstvo odobratej vody z týchto zdrojov vody nemeria.
A4. Vo VZN 1/2008 pôvodné ods. 3, 4, 5, a 6 budú ods. 5, 6, 7 a 8.
A5. Vo VZN 1/2008 v ods. 5 sa dopĺňa:
b) verejné budovy
- pohostinstvá – podávanie nápojov – 30 m3 . zamestnanec-1 . rok-1 (ak má zariadenie poskytujúce
občerstvenie inštalovaný výčapný pult s trvalým prietokom 3 l/min, pripočíta sa za každú zmenu 525
m³. V prípade iného prietoku sa smerné číslo na výčapný pult primerane upraví.).
Čl. II
Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce Ostrovany vyhlásením tohto dodatku vo Všeobecne
záväznom nariadení obce Ostrovany č. 1/2008.
Čl. III
Účinnosť
Tieto zmeny nadobúdajú účinnosť 1.1.2013. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušujú
všetky uznesenia, ktoré odporujú tomuto VZN.

Dodatok č. 5
k VZN č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku
a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch uznesením č. 92/2013 na svojom 18. riadnom zasadnutí dňa
12.12.2013 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
ustanovuje:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ostrovany č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách,
vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd prijaté uznesením
Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch č. 37/2008 dňa 28.2.2008 sa mení nasledovne:
Obecné zastupiteľstvo
A. Schvaľuje
A2. Vo VZN 1/2008 sa v čl. 6 ods. 2) Cenu za 1 m³ vypúšťaných odpadových vôd na rok 2014:

- 0,39 €/ m³ – pre fyzické osoby, osoby s trvalým pobytom na území obce a materskú školu,
- 0,412 €/ m³ - pre právnické osoby, podnikateľov na území obce a špeciálnu základnú školu,
- 0,13 €/m³ - pre študentov a pracujúcich s prechodným pobytom mimo miesto trvalého pobytu
podľa VZN č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a
spoplatňovaní spracovania odpadových vôd.
Čl. II
Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce Ostrovany vyhlásením tohto dodatku vo Všeobecne
záväznom nariadení obce Ostrovany č. 1/2008.
Čl. III
Účinnosť
Tieto zmeny nadobúdajú účinnosť 1.1.2014. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušujú
všetky uznesenia, ktoré odporujú tomuto VZN.

Dodatok č. 6
k VZN č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku
a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch uznesením č. 8/2014 na svojom 2. riadnom zasadnutí dňa
12.12.2014 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
ustanovuje:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ostrovany č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách,
vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd prijaté uznesením
Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch č. 37/2008 dňa 28.2.2008 sa mení nasledovne:
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Zmeny, s účinnosťou od 1.1.2015, vo VZN č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách,
vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd v článku 6 takto:
(2) Cena za 1 m³ vypúšťaných odpadových vôd je:
- 0,412 €/ m³ – pre fyzické osoby, osoby s trvalým pobytom na území obce a materskú školu,
- 0,412 €/ m³ - pre právnické osoby, podnikateľov na území obce a špeciálnu základnú školu,
- 0,20 €/m³ - pre študentov a pracujúcich s prechodným pobytom mimo miesto trvalého pobytu
(preukazuje sa potvrdením o prechodnom pobyte).
(5) Výška stočného pre nehnuteľnosti ...
a) pre bytový fond
- byty a domy s výtokmi vody, s WC a s kúpeľňou (sprchovací kút, vaňa)
- s ohrevom vody pecou na tuhé palivo – 45 m3 . osoba-1 . rok-1
- so samostatným výtokom vody a splachovacím WC a s kúpeľňou(so sprchovacím kútom/ s
vaňou a lokálnou prípravou teplej vody) - 34 m3. osoba-1 . rok-1
- rekreačné chaty, záhradné domčeky a pod.
- s ohrevom vody pecou na tuhé palivo – 45 m3 . osoba-1 . rok-1/ dĺžka užívania v priebehu roka

- so samostatným výtokom vody a splachovacím WC a s kúpeľňou(so sprchovacím kútom/ s
vaňou a lokálnou prípravou teplej vody) - 34 m3. osoba-1 . rok-1/ dĺžka užívania v priebehu roka
b) verejné budovy
- kancelárske budovy, úrady, inštitúcie a iné obdobné zariadenia – 16,4 m3 . osoba-1 . rok-1
- materská škola s dennou prevádzkou v objekte s výtokom vody a sociálnym zariadením – 8 m3 .
osoba-1 . rok-1
- školské jedálne s prípravou jedál (s umývacím drezom) – 7,3 m3 . priemer. stravník-1 . rok-1
- základná škola s výtokom vody a sociálnym zariadením – 6,3 m3 . osoba-1 . rok-1
- spoločenské alebo kultúrne miestnosti – 1,8 m3 . návštevník-1 . rok-1
- pohostinstvá – podávanie nápojov – 30 m3 . zamestnanec-1 . rok-1 (ak má zariadenie poskytujúce
občerstvenie inštalovaný výčapný pult s trvalým prietokom 3 l/min, pripočíta sa za každú zmenu
411 m³. V prípade iného prietoku sa smerné číslo na výčapný pult primerane upraví.),
- predajne s čistou prevádzkou vybavené WC a umývadlami s tečúcou teplou vodou
v priemere za rok – 12,8 m3 . zamestnanec-1 . zmena-1 . rok-1.
Čl. II
Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce Ostrovany vyhlásením tohto dodatku vo Všeobecne
záväznom nariadení obce Ostrovany č. 1/2008.
Čl. III
Účinnosť
Tieto zmeny nadobúdajú účinnosť 1.1.2015. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušujú
všetky uznesenia, ktoré odporujú tomuto VZN.

Príloha č. 1
V Ostrovanoch dňa .....................

Obec : OBEC OSTROVANY
Vybavuje:
Telefón:
Číslo konania :

Výpočet stočného pre producenta odpadových vôd
č. ............................
Obec podľa čl. 6 ods. 3 VZN obce č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z
povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd zo dňa 28.2.2008
určuje
Meno a priezvisko/Obch.meno
Adresa trvalého pobytu/sídlo
Rodné číslo/IČO

.........................................................................
.........................................................................
........................................................................

výšku stočného za odvedenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na rok .........
v sume ...................... €
Výpočet stočného:
Druh

Cena za 1 m³ odpad. vody Počet osôb Ročná spotreba
Stočné
vody v m³/osoba spolu

fyzická osoba s trv. pob.

0,412 €

fyzická osoba bez trv. pob.

0,412 €

študent s prech. pob.

0,20 €

pracujúci s prech. pob.

0,20 €

podnikatelia – PO a FO
materská škola

0,412 €
0,412 €

špeciálna zákl. škola

0,412 €

Stočné za rok 2015 ste povinný uhradiť na účet obce č. 0592468001/5600, vedený v pobočke
Prima banka Slovensko, konštantný symbol 0558, variabilný symbol číslo zmluvy, alebo v hotovosti
do pokladne obce v termínoch:
do ..................................
do ..................................
do ..................................

............................. €
............................. €
............................. €

Odôvodnenie:
Výška stočného za odvedenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou bola stanovená podľa čl. 6

VZN č. 1/2008. pri určovaní celkovej výšky stočného podľa tohto výpočtu sa postupovalo podľa
evidenčného listu predloženého producentom.
Poučenie:
Proti tomuto výpočtu stočného je možné podať podľa § 53 a násl. Zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia
na Obecnom úrade v Ostrovanoch. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

.......................
starosta obce

Príloha č. 2
ZMLUVA č. pč-rok-čd
o odvádzaní splaškových odpadových vôd verejnou kanalizáciou, uzavretá na základe Obchodného
zákonníka a zákona č. 442/2002 Zb. z. a v znení neskorších predpisov a platných predpisov o vodách.
1. Zmluvné strany :
1.1 Vlastník kanalizácie:
so sídlom:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Variabilný symbol:

Obec Ostrovany.
082 22 Ostrovany 60
Ing. Cyril Revák – starosta obce
00690554
2020732527
Prima banka Slovensko
0592468001/5600
číslo zmluvy

1.2 Prevádzkovateľ:

EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov

1.3 Producent: ......................................
rod. číslo: ....................................
adresa: ......................................................................
2. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je odvádzanie splaškových odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci
Ostrovany.
3. Odvádzanie splaškových odpadových vôd verejnou kanalizáciou
3.1 Stanovenie množstva vypúšťaných splaškových odpadových vôd do verejnej kanalizácie podľa
jednotlivých zdrojov v m 3/rok:
- podľa Evidenčného listu

3.2 Do verejnej kanalizácie je zakázané vypúšťať látky, ktoré sa nepovažujú za splaškové odpadové
vody (napr. oleje, riedidlá, ropné látky, pesticídy, kyanidy a pod.). Maximálna teplota vypúšťaných
splaškových odpadových vôd môže byť v mieste plnenia 40°C.
3.3 Do verejnej kanalizácie je zakázané vypúšťať dažďové vody zo striech, odpadové vody zo žúmp,
chovu domácich zvierat, odpadové vody z domových čistiarní odpadových vôd, dažďové vody z
povrchového odvodu dvorov a záhrad, vody z bazénov ... .
4. Cena plnenia a platobné podmienky
4.1 Cena za odvádzanie splaškových odpadových vôd ("stočné") je určená úradom pre reguláciu
sieťových odvetví. Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent odpadových
vôd vlastníkovi verejnej kanalizácie stočné. Výška stočného za 1m³ odpadovej vody je stanovená
každoročne vo Všeobecne záväznom nariadení obce, ktoré je schvaľované Obecným zastupiteľstvom
pred koncom kalendárneho roka.
4.2 Podkladom pre zaplatenie stočného je výpočet stočného vystavený vlastníkom kanalizácie so
splátkovým kalendárom.
4.3 Poplatok z omeškania za úhradu stočného 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
5. Ukončenie zmluvy
5.1Producent môže zmluvu vypovedať písomnou formou najneskôr 30 dní pred požadovaným
termínom ukončenia vypúšťania splaškových odpadových vôd.
5.2 Pri zmene producenta pri skončení vypúšťania splaškových odpadových vôd je producent povinný
výpoveďou oznámiť ukončenie vypúšťania. Ak producent túto povinnosť nesplní, je povinný platiť
stočné až do uzavretia zmluvy s novým producentom. Tým nie je dotknuté právo vlastníka kanalizácie
na náhradu škody a zmluvnú pokutu. Pri zmene producenta sa pôvodné vypúšťanie považuje za
ukončené podpísaním zmluvy s novým producentom.
6. Záverečné ustanovenia
6.1 Táto zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.
6.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú ustanovenia
Obchodného zákonníka a predpisov upravujúcich odvádzanie splaškových odpadových vôd do verejnej
kanalizácie.
6.3 Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie.
6.4 Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch schválilo tuto zmluvu uznesením č. 67/2012 zo dňa
8.12.2012.
V Ostrovanoch, dňa .......................................
Za vlastníka kanalizácie:
..............................
starosta obce

Za producenta: ..............................

Prílohy:
1. Evidenčný list pre výpočet stočného
2. Všeobecné podmienky odvádzanie odpadových vôd (výňatok zo zákona č. 442/2002 Z.z.)
* nehodiace sa škrtnite

Príloha č. 3
Všeobecné podmienky odvádzanie odpadových vôd (výňatok zo zákona č. 442/2002 Z.z.)
I. Odvádzanie odpadových vôd
1) Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd
vypúšťaných zo zariadenia producenta do verejnej kanalizácie.
2) Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať alebo odvádzať iba odpadové vody mierou znečistenia a
množstvom zodpovedajúce prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie.
II. Povinnosti producenta
1) Producenti sú povinní
a) v nevyhnutnej miere umožniť vstup vlastníka verejnej kanalizácie, prevádzkovateľa alebo ním
poverenej osoby na nehnuteľnosť pripojenú na verejnú kanalizáciu na účely zabezpečenia spoľahlivej
funkcie verejnej kanalizácie, jej opravy, údržby alebo výmeny, alebo vykonania kontrolného merania
množstva a kvality vypúšťaných odpadových vôd, ako aj zistenia technického stavu kanalizačnej
prípojky a poskytnúť im potrebnú súčinnosť,
b) oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie zistenú poruchu na kanalizačnej prípojke,
d) oznamovať vlastníkovi kanalizácie návrhy zmien v ním vykonávanej činnosti, ktoré môžu mať
vplyv v odvádzaní a čistení odpadových vôd,
e) do 30 dní po zistení zmien oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie nové údaje súvisiace s
odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie, najmä zmenu vlastníckeho práva k
nehnuteľnosti.
Pokiaľ tak producent neurobí, znáša všetky náklady na odvádzanie odpadových vôd až do dňa
oznámenia zmeny.
2) Producent nesmie bez súhlasu vlastníka verejnej kanalizácie odvádzať odpadové vody od ďalšieho
producenta.
3) Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný zabezpečiť opravy a údržbu kanalizačnej prípojky na
vlastné náklady.
III. Neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
1) Neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie je
a) vypúšťanie v rozpore so zmluvou,
b) vypúšťanie v rozpore s podmienkami ustanovenými prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie.
2) Kto neoprávnene vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie, je povinný nahradiť spôsobenú
škodu vlastníkovi verejnej kanalizácie.
IV. Meranie a platby
1) Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent vlastníkovi verejnej
kanalizácie stočné.
2) Právo na stočné vzniká vtokom odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
3) Ak sa vlastník verejnej kanalizácie nedohodne s producentom inak a ak nie je množstvo
vypúšťaných odpadových vôd merané, má sa za to, že producent vypúšťa do verejnej kanalizácie také
množstvo vody, ktoré je prepočítané na množstva vody získanej z iných zdrojov. Takto zistené
množstvo odpadových vôd je podkladom na vyúčtovanie stočného.
V. Prerušenie alebo obmedzenie odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou

1) Vlastník verejnej kanalizácie môže prerušiť alebo obmedziť odvádzanie odpadových vôd do verejnej
kanalizácie:
a) z dôvodu mimoriadnej udalosti,
b) pri poruche na verejnej kanalizácii alebo kanalizačnej prípojke,
c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
d) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach,
h) ak zariadenie producenta na odvádzania odpadových vôd je v rozpore s dohodnutými technickými
podmienkami tak, že môže ohroziť zdravie, bezpečnosť osôb alebo majetok, prípadne spôsobiť
neprípustné technické alebo technologické zmeny v odvádzaní odpadových vôd alebo čistení
odpadových vôd,
i) ak neumožní producent vlastníkovi verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľovi prístup ku
kanalizačnej prípojke,
j) ak sa zistilo neoprávnené pripojenie kanalizačnej prípojky,
k) ak producent nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach alebo na
kanalizačnej prípojke v lehote stanovenej vlastníkom verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľom,
ktorá nesmie byť kratšia ako tri dni,
l) pri preukázaní neoprávneného vypúšťania odpadových vôd,
m) v prípade nezaplatenia stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti,
n) v prípade neplnenia iných povinností producentom, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 442/2002 Z.z.,
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie alebo zo
zmluvy uzavretej s vlastníkom verejnej kanalizácie,
2) V prípade porušenia svojich povinností môže byť producentovi uložená pokuta podľa § 40 zákona
442/2002 Z.z.
3) Vlastník verejnej kanalizácie ani prevádzkovateľ verejnej kanalizácie nezodpovedajú za škody a
ušlý zisk 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 zákona 442/2002 Z.z.
VI. Záverečné ustanovenia
1) Cena stočného je určená úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Všeobecne záväzným nariadením
obce, ktoré je schvaľované Obecným zastupiteľstvom pred koncom kalendárneho roka.
2) Pri zmene ceny stočného podľa nového cenového výmeru sa cena bude meniť bez zmeny zmluvy. V
prípade, že k zmene dôjde počas fakturačného cyklu, má právo vlastník verejnej kanalizácie rozdeliť
spotrebu v pomere podľa platnosti starej a novej ceny, pokiaľ to príslušný predpis nestanoví inak.
3) Platobné podmienky sú stanovené vo výpočte ceny za stočné pre producenta.

V Ostrovanoch dňa .............................................

Príloha č. 4

EVIDENČNÝ LIST
k poplatku za vypúšťanie odpadových vôd z domácností do ČOV

Meno a priezvisko: .......................................................................................................
Bydlisko:

......................................................................................................................

Počet osôb užívajúcich byt alebo dom k .... . ...... . 20.......

___________

Byt alebo dom s výtokom – spoločným *
- samostatným*
- so splachovacím WC*
- s WC a kúpeľňou (sprchovací kút, vaňa) *
- s ohrevom vody na tuhé palivo*
- ohrev vody (prietokový ohrievač, elektrický bojler a iné) *
- rekreačné chaty, záhradné domčeky a pod. *
- dĺžka užívania v priebehu roka ............ dni *
Druh

Cena za 1 m

Fyzické osoby s trvalým pobytom
Fyzické osoby bez trvalého pobytu
Študenti študujúci mimo trval. pobytu
(doklad o prechodnom pobyte)
Pracujúci mimo trval. pobytu
(doklad o prechodnom pobyte)
Právnická osoba – podnikateľ
Materská škola
- počet detí/počet zamestnancov
Špeciálna základná škola
- počet žiakov/počet zamestnancov

Počet osôb

odpadových vôd
0,412 €
0,412 €
0,20 €
0,20 €
0,412 €
0,412 €
0,412 €

-

Napojenie na verejnú kanalizáciu:
samostatná domová prípojka .............................. áno - nie*
domová prípojka napojená na žumpu ................. áno - nie*
domová prípojka napojená na dažďové vody
zo striech a dvorov ............................................. áno - nie*
odvádzanie iných vôd než z domácnosti ............. áno - nie*

-

Meranie odpadovej vody:
množstvo odpadovej vody merané ...................................................... áno - nie*

-

-

odoberaná voda - vlastný zdroj – množstvo vody merané ................. áno - nie*
- verejný zdroj – množstvo vody merané ................ áno - nie*

*nehodiace sa prečiarknuť
V ........................... dňa ______________

_________________________
podpis vlastníka
domovej prípojky

