Všeobecne záväzné nariadenie

Číslo: 9/2011

OBEC TVAROŽNÁ
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Tvarožná

31.5.2011

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Tvarožná

15.6.2011

VZN nadobúda účinnosť

1.7.2011

Obecné zastupiteľstvo v Tvarožnej v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. a § 11ods. 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 v y d á v a :

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE
o obecnej kanalizácii

PRVÁ ČASŤ
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. Hromadným odvádzaním odpadových vôd je príjem, odvádzanie
a čistenie odpadových vôd od viac ako 50 osôb alebo ak priemerná denná produkcia je viac
ako 10m3 odpadovej vody.

Článok č.2
Kanalizačné prípojky
1.) 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 obecnej kanalizácie. Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda z
objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na obecnú kanalizáciu.
2.) Producentom odpadových vôd vypúšťaných do obecnej kanalizácie (ďalej len
producent) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o
odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom obecnej kanalizácie.
3.) Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný:
a./odstrániť na vlastné náklady pripojenie kanalizačnej prípojky na obecnú
kanalizáciu spôsobom určených prevádzkovateľom obecnej kanalizácie,
b./zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná a vybudovaná tak, aby
nedošlo ku zmenšeniu prietokového profilu obecnej kanalizácie, do ktorej je
zaústená.
c./ zabezpečiť opravu a údržbu kanalizačnej prípojky na vlastné náklady.
4.) Meradlo umiestnené na kanalizačnej prípojke je príslušenstvom kanalizačnej prípojky.

DRUHÁ ČASŤ
Článok č.3
Prevádzkovanie obecných kanalizácií
1.) Prevádzkovateľom obecnej kanalizácie je obec Tvarožná.
2.) Práva a povinnosti prevádzkovateľa obecnej kanalizácie upravuje zák.č.442/2002 Z. z.

TRETIA ČASŤ
Článok č.4
Podmienky pripojenia sa na obecnú kanalizáciu a vypúšťanie vôd do obecnej
kanalizácie
1.) Žiadateľ o pripojenie na obecnú kanalizáciu sa môže pripojiť na obecnú kanalizáciu len
na základe písomnej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej medzi ním a
prevádzkovateľom obecnej kanalizácie.
2.) Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť
nehnuteľnosť na obecnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä
miesta a spôsobu pripojenia na obecnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s
prevádzkovateľom obecnej kanalizácie.

3.) Prevádzkovateľ obecnej kanalizácie uzatvorí zmluvu, ak žiadateľ o pripojenie na
obecnú kanalizáciu spĺňa technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu
pripojenia na obecnú kanalizáciu vrátane technických podmienok.
4.) Nehnuteľnosť možno pripojiť na obecnú kanalizáciu podľa systému sústavy obecnej
kanalizácie jednou kanalizačnou prípojkou. So súhlasom prevádzkovateľa obecnej
kanalizácie možno v odôvodnených prípadoch vybudovať jednu kanalizačnú prípojku pre
viac nehnuteľností alebo viac kanalizačných prípojok pre jednu nehnuteľnosť.

Článok č.5
Odvádzanie odpadových vôd
1.) Odvádzanie odpadových vôd obecnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd
vypúšťaných zo zariadenia producenta do obecnej kanalizácie.
2.) Prevádzkovateľ obecnej 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 č.6
Neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do obecnej kanalizácie
1.) Neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do obecnej 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
obecnej kanalizácie,
2.) Kto neoprávnene vypúšťa odpadové vody do obecnej kanalizácie, je povinný nahradiť
spôsobenú škodu prevádzkovateľovi obecnej kanalizácie.

Článok č.7
Povinnosti odberateľa a producenta
1.) Odberateľ a producent sú povinní:
a./ dodržiavať podmienky ustanovené v tomto VZN a podmienky dohodnuté v
zmluve uzatvorenej s prevádzkovateľom obecnej kanalizácie.
b./ v nevyhnutnej miere umožniť vstup prevádzkovateľa alebo ním poverenej osoby
na nehnuteľnosť pripojenú na obecnú kanalizáciu na účely zabezpečenia
spoľahlivej funkcie obecnej kanalizácie, zistenia stavu meradla, alebo
vykonania kontrolného merania množstva a kvality vypúšťaných 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 zistenú poruchu na kanalizačnej prípojke vrátane
poruchy na meradle,
e./ dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu meradla , k jeho odstráneniu alebo k
inému neoprávnenému zásahu na meradle
f./ neodkladne odstrániť prekážky , ktoré znemožňujú odčítanie na meradle , najmä
neodkladne vykonať opatrenia proti zaplaveniu priestoru, v ktorom je meradlo
umiestnené.
g./ oznámiť prevádzkovateľovi nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd
do obecnej kanalizácie.
h./ oznámiť prevádzkovateľovi obecnej kanalizácie zmenu vlastníckeho práva k
nehnuteľnosti pripojenej na obecnú kanalizáciu.

Článok č.8
Ochrana obecnej kanalizácie
1.) Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval obecnú
kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do
výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním obecnej 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 obecnej kanalizácie, najmä ich
podzemných vedení. Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný
udržiavať porasty na pozemkoch v pásme ochrany obecnej kanalizácie tak, aby neohrozili
bezpečnosť a spoľahlivosť obecnej kanalizácie.
3.) Na zariadeniach obecnej kanalizácie nemožno nič upravovať alebo meniť bez súhlasu
prevádzkovateľa obecnej kanalizácie.
4.) Vykonať zásahy na zariadeniach obecnej kanalizácie môžu len tie osoby, ktoré sú na to
prevádzkovateľom určené.

Článok č.9
Stočné
1.) Za odvádzanie odpadových vôd obecnou kanalizáciou platí producent
prevádzkovateľovi obecnej kanalizácie stočné, ktoré činí 0,70 EUR za l m3 vody.
2.) Právo na stočné vzniká vtokom odpadových vôd do obecnej kanalizácie.
3.) Prevádzkovateľ obecnej kanalizácie, na požiadanie predloží odberateľovi alebo
producentovi výpočet stočného.
4.) Tam kde nie je možné merať množstvo vypúšťanej vody do verejnej kanalizácie sa
vypočíta množstvo vypúšťanej vody na základe prílohy č. 1 k vyhláške č. 397/2003 Z.z.

Článok č.10
Určenie množstva odpadovej vody odvedenej obecnou kanalizáciou
1.) Pri výpočte množstva vypúšťaných odpadových vôd sa zohľadní, že odberateľ, ktorý
odoberá vodu z obecného vodovodu, vypúšťa do obecnej kanalizácie také množstvo vody,
ktoré podľa zistenia odobral z obecného vodovodu, s pripočítaním množstva vody získanej
z iných (vlastných) zdrojov.
2.) V nehnuteľnosti, ktorá nie je napojená na odber vody z obecného vodovodu, pričom je
napojená na obecnú kanalizáciu počíta sa stočné do kanalizácie podľa Prílohy č.1
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003 Z.z.(ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o meraní množstva vody dodávanej verejným vodovodom a množstva
vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z
povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody )
3.) V nehnuteľnosti používanej na rekreáciu, chalupárenie a pod, ktorá je napojená na
odber vody z obecného vodovodu počíta sa stočné podľa odberu vody z obecného
vodovodu. V nehnuteľnosti používanej na rekreáciu, chalupárenie a pod., ktorá nie je
napojená na obecný vodovod počíta sa stočné podľa vyššie uvedenej vyhlášky prepočítané
na litre, na osobu a deň v mesiacoch júl, august, september a v ostatných mesiacoch
soboty a nedele.
4.) Vo zvláštnych prípadoch, keď je nehnuteľnosť prechodne neobývaná a táto
nehnuteľnosť nie je napojená na obecný vodovod, stanoví stočné prevádzkovateľ
individuálnych spôsobom.
5.) Ak nie je odber vody napojený na obecný vodovod, obec akceptuje meranie meradlom,
na základe ktorého sa určí odber spotrebovanej a vypúšťanej vody namontovaným na
domácom vodovode zo studne. Odberateľ, ktorý odoberá vodu z vlastnej studne, vypúšťa
do obecnej kanalizácie také množstvo vody, ktoré podľa zistenia odobral z vlastnej studne
6.) Opravy a údržba meradla je povinný vykonať vlastník meradla na vlastné náklady.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Článok č.11
Priestupky
1.) Priestupku na úseku obecnej kanalizácie sa dopustí:
a ./ vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, ak:
- nepripojí nehnuteľnosť na obecnú kanalizáciu
- nesplní technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia
na obecnú kanalizáciu
- neuzatvorí zmluvy o pripojení s prevádzkovateľom obecnej kanalizácie, ak v
obci, kde je obecná kanalizácia zriadená nemá vlastník nehnuteľnosti
povolenie príslušného orgánu štátnej správy a na iný spôsob nakladania s
odpadovými vodami.
2.) Za priestupok uvedený v odseku 1 písm. a) môže obvodný úrad uložiť pokutu od
15,00 EUR do 331,00 EUR.

Článok 12
Prechodné a záverečné ustanovenia
1./ VZN bolo schválené: dňa 15.6.2011, uznesením č. 15/2011
2./ VZN o obecnej kanalizácii v obci Tvarožná č.9/2011 nadobúda právoplatnosť 15.
dňom od vyvesenia.

Ing. Dagmar Mathiová
starosta obce

Príloha č. 1
k vyhláške č. 397/2003 Z. z.

SMERNÉ ČÍSLA SPOTREBY VODY
I. BYTOVÝ FOND

Položka
číslo
1.
a
b
2.
3.
a
b
c
4.

Druh spotreby vody
byty a domy
so spoločnými výtokmi vody
so samostatnými výtokmi vody
byty a domy s výtokmi vody a so splachovacími WC
byty a domy s výtokmi vody, s WC a s kúpeľňou
(sprchovací kút, vaňa)
s externou dodávkou teplej vody
s ohrevom vody pecou na tuhé palivo
so zariadením na ohrev vody okrem písm. b)
(prietokový ohrievač, elektrický bojler a iné)
rekreačné chaty, záhradné domčeky a pod.

Smerné čísla
spotreby vody
18 m3 . osoba-1 . rok-1 + VI + VII
29 m3 . osoba-1 . rok-1 + VI + VII
35 m3 . osoba-1 . rok-1 + VI + VII

40 m3 . osoba-1 . rok-1 + VI + VII
45 m3 . osoba-1 . rok-1 + VI + VII
55 m3 . osoba-1 . rok-1 + VI + VII
spotreba sa vypočíta ako pri položkách
č. 1 až 3 s prihliadnutím na dĺžku
užívania v priebehu roka
a s primeraným uplatnením položiek v
častiach VI a VII

Poznámka:
+ VI + VII V prípade, že užívanie bytového fondu je spojené s chovom hospodárskych zvierat, hydiny alebo
s využívaním záhrad, zvýši sa hodnota vypočítaného smerného čísla primerane o hodnoty uvedené v časti VI
a VII.
II. VEREJNÉ BUDOVY

5.
6.
a
b
7.
a
b
8.
a
b
c
9.

kancelárske budovy, úrady, inštitúcie a iné obdobné zariadenia
materské školy s dennou prevádzkou
v objektoch s výtokmi vody a sociálnym zariadením
v objektoch s výtokmi vody, s lokálnou prípravou teplej vody
materské školy s celotýždňovou prevádzkou
v objektoch s výtokmi vody a sociálnym zariadením
v objektoch s výtokmi vody, s lokálnou prípravou teplej vody
základné a stredné školy
v budove iba s výtokmi vody
v budove s výtokmi vody a sociálnym zariadením
v budove s výtokmi vody, sociálnym zariadením a s lokálnou
prípravou teplej vody
družiny, kluby mládeže a podobné zariadenia s výtokmi vody
a sociálnym zariadením

20 m3 . osoba-1 . rok-1 +A + B
8 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
16 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
20 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
32 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
5 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
7 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
9 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
5 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B

Poznámky:
V položkách č. 5 až 8 smerné číslo spotreby vody určené na rok je určené na počet 200 pracovných dní v
roku. V prípade iného ročného režimu prevádzky sa smerné číslo primerane upraví.
A smerné čísla spotreby vody za byty, ktoré sa pripočítajú, ak sú súčasťou budovy (podľa časti I BYTOVÝ
FOND).
B pripočítajú sa smerné čísla spotreby vody za kuchyňu (vývarovňa, výdajňa jedál, jedáleň a pod. podľa časti
V ZARIADENIA POSKYTUJÚCE OBČERSTVENIE.
III. ZDRAVOTNÍCKE A SOCIÁLNE ZARIADENIA

10.
a
b
11.
a
b
12.
a
b
13.
a
b
14.
a
b

ambulancie
s lokálnou prípravou teplej vody
s externou dodávkou teplej vody
jasle
s lokálnou prípravou teplej vody
s externou dodávkou teplej vody
dojčenské ústavy
s lokálnou prípravou teplej vody
s externou dodávkou teplej vody
lekárne
s lokálnou prípravou teplej vody
s externou dodávkou teplej vody
štátne zdravotné ústavy, hygienicko-epidemiologické stanice
s lokálnou prípravou teplej vody
s externou dodávkou teplej vody

36 l . ošetrenie-1
24 l . ošetrenie-1
21 m3 . dieťa-1 . rok-1
14 m3 . dieťa-1 . rok-1
88 m3 . dieťa-1 . rok-1
58 m3 . dieťa-1 . rok-1
18 m3 . zamestnanec-1 . rok-1
12 m3 . zamestnanec-1 . rok-1
21 m3 . zamestnanec-1 . rok-1
14 m3 . zamestnanec-1 . rok-1

IV. KULTÚRA, VYUŽÍVANIE VOĽNÉHO ČASU

15.
16.

kiná
klubovne, spoločenské alebo kultúrne miestnosti, prednáškové
siene, knižnice, čitárne, študovne a múzeá

0, 6 m3 . sedadlo-1 . rok-1
smerné číslo spotreby vody
sa vypočíta súčtom
14 m3 . zamestnanec-1 . rok-1 +
2 m3 . návštevník-1 . rok-1

V. ZARIADENIA POSKYTUJÚCE OBČERSTVENIE

17.
a
b
c
18.
19.

pohostinstvá, reštaurácie a jedálne, bufety, vinárne
(na jedného pracovníka v jednej zmene)
podávanie nápojov
podávanie nápojov a studených jedál
podávanie nápojov, studených a teplých jedál
závodné, školské a obdobné jedálne bez prípravy jedál, výdajne
dovezenej stravy (s umývacím drezom, WC , umývadlami)
závodné, školské a obdobné jedálne s prípravou jedál (s
umývacím drezom, WC , umývadlami)

30 m3 . zamestnanec-1 . rok-1 + C
50 m3 . zamestnanec-1 . rok-1 + C
80 m3 . zamestnanec-1 . rok-1 + C
6 m3 . priemer . stravník-1 . rok-1
8 m3 . priemer . stravník-1 . rok-1

Poznámka:
C ak má zariadenie poskytujúce občerstvenie inštalovaný výčapný pult s trvalým prietokom 3 l/min,
pripočítava sa k položkám a, b, c za každú zmenu ročne 525 m3. V prípade iného prietoku sa smerné číslo na
výčapný pult primerane upraví.
VI. HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ A HYDINA

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

dojnice vrátane ošetrovania mlieka a splachovania
z toho spotreba vody pre mliečnicu
býk
teľa, ovca, koza, ošípaná
prasnica
kôň
sliepky, perličky
morky
husi, kačice
iné drobné zvieratá

22 m3 . kus-1 . rok-1
4 m3 . kus-1 . rok-1
18 m3 . kus-1 . rok-1
4 m3 . kus-1 . rok-1
8 m3 . kus-1 . rok-1
16 m3 . kus-1 . rok-1
0, 16 m3 . kus-1 . rok-1
0, 24 m3 . kus-1 . rok-1
0, 48 m3 . kus-1 . rok-1
0, 18 m3 . kus-1 . rok-1

VII. RÔZNE

29.
30.
31.

záhrady okrasné alebo vysádzané zeleninou
záhrady vysádzané ovocnými stromami alebo inak využívané
skleníky, fóliovníky

0, 16 m3 . m-2 . rok-1
0, 04 m3 . m-2 . rok-1
0, 6 m3 . m-2 . rok-1

