VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE
OBCE LÚKY
Č. 2/2005
o používaní kanalizácie a čistiarne odpadových vôd.

Obecné zastupiteľstvo v Lúkach sa na svojom zasadnutí dňa 16.11.2005 uznieslo
v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, na tomto všeobecne záväznom nariadení ( ďalej len nariadenie)
Čl. 1
Predmet nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie upravuje používanie kanalizácie a čistiarne odpadových
vôd, vymedzuje pojmy, postup obstarávateľa pri budovaní kanalizačnej prípojky na stokovú
sieť a úhradu za čistenie vypúšťaných odpadových vôd v obci Lúky. Tiež práva a povinnosti
prevádzkovateľa a užívateľov kanalizácie a ČOV vyplývajúce zo zákona č. 364/2004 Z. z.
o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciach a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z.
o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení, prevádzkového poriadku a kanalizačného
poriadku verejnej kanalizácie v obci Lúky, ako aj zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov vo vzťahu na
špecifické podmienky vyplývajúce zo zvláštnej povahy odvádzania odpadových vôd.
Čl. II.
Vymedzenie pojmov
1. Prevádzkovateľ – je ten, kto zabezpečuje odvádzanie odpadových vôd verejnou
kanalizáciou a ich vyčistenie v čistiarni odpadových vôd
2. Producent - odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie – je ten, kto
vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie.
3. Verejná kanalizácia – je súbor objektov a zariadení zabezpečujúcich neškodné
odvádzanie odpadových vôd od jednotlivých odberateľov, vrátane ich čistenia.
4. Kanalizačná prípojka – je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody
z miesta vyústenia kanalizácie objektu alebo stavby až po zaústenie do stokovej siete
verejnej kanalizácie.
5. Voda z povrchového odtoku – je voda zo zrážok, ktorá nevsiakla do zeme a vteká do
stokovej siete z terénu alebo z vonkajších častí budov.
6. Splaškovou odpadovou vodou – je voda použitá , z obydlí a služieb predovšetkým
z ľudského metabolizmu a činnosti v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích
zariadení a z iných podobných zariadení a nie je hromadená v žumpách.

7. Nebezpečnou látkou – sú škodlivé látky a obvzlášť škodlivé látky, ktoré nie sú
súčasťou odpadových vôd.
8. Čistiarňou odpadových vôd – je súbor objektov a zariadení na čistenie odpadových
vôd pred ich vypúšťaním do povrchových vôd.
9. Recipient – je vodný útvar, do ktorého vyčistené odpadové vody vypúšťajú.
10. Bodová vzorka – vzorka odobratá jednotlivo v určitom mieste a dobe.
11. Zmesová vzorka – vzorka vytvorená zmiešaním viacerých odobratých vzoriek podľa
vopred stanoveného programu.
12. Stočné – je poplatok spojený s odvádzaním odpadových vôd verejnou kanalizáciou,
vrátane ich vyčistenia. Množstvo vôd sa meria v m3.
Čl. III.
Povinnosti prevádzkovateľa
1.) Zabezpečuje riadnu prevádzku a údržbu kanalizačnej siete a objektov na nej, nerušený
vtok odpadových vôd do kanalizačnej siete a ich neškodné odvádzanie do čistiarne
odpadových vôd, kde je zabezpečené následné vyčistenie vôd na predpísaný stupeň
čistenia. Preto je potrebné:
a) zaistiť, aby celý systém bol v každom čase pripravený na prevádzku a fungoval
v rámci funkčných požiadaviek
b) zaistiť, aby prevádzka systému bola bezpečná, enviromentálne prijateľná a nakoľko je
to možné ekonomicky efektívna
c) zaistiť, aby porucha jednej časti stokovej siete čo najmenej nepriaznivo ovplyvnila
funkčnosť ostatných častí
d) po odstránení porúch, príčin alebo chýb, pre ktoré bolo odvádzanie odpadových vôd
kanalizačnou prípojkou obmedzené alebo prerušené a po uhradení nákladov spojených
s obnovou odkanalizovania je dodávateľ povinný odvádzanie odpadových vôd
obnoviť
2.) Pre zaistenie cieľov je povinnosťou dodávateľa sledovať:
a) výšku a kvalitu nánosov cudzích predmetov a potreba ich odstránenia, za účelom
plynulosti odtoku vôd 2- krát za rok
b) vnikanie podzemných vôd a sledovanie ich zdroja – podľa potreby
c) opotrebovanie objektov a potrubia vplyvom mechanických a chemickobiologických
účinkov odpadových vôd 2- krát za rok
d) zloženie, množstvo a kvalitu odpadových vôd vypúšťaných do kanalizácie podľa
vopred stanoveného programu
e) zamorenie stôk hlodavcami a potrebu deratizácie 2- krát za rok
f) zisťovanie požiadaviek na údržbu, opravy, rekonštrukciu a výmenu stôk 1- krát za rok
g) správnosť funkcie objektov na stokovej sieti a ich technického stavu 1- krát za rok
3.) Sledovať a kontrolovať prevádzku kanalizačných zariadení a jednotlivé poznatky
zaznamenávať do určených formulárov a to:
a) prevádzkový denník
b) záznam o poruchách
c) laboratórne vzorky
d) žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky
e) zoznam kanalizačných prípojok

Čl. IV.
Práva prevádzkovateľa
1.) Obmedzenie a prerušenie odvádzania odpadových vôd pri:
a) vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach
b) havarií v prevádzke kanalizačnej siete brániacej odvádzaniu odpadových vôd
c) ak odberateľovo zariadenie nevyhovuje predpisom do tej miery, že môže ohroziť
zdravie, bezpečnosť osôb alebo majetok
d) ak odberateľ zabraňuje dodávateľovi v prístupe k zariadeniam vnútornej kanalizácie
a ich kontrole
e) ak sa u odberateľa zistilo vypúšťanie odpadových vôd, ktoré je v rozpore
s kanalizačným poriadkom
f) ak odberateľ nezaplatil faktúru za odvádzanie a čistenie odpadových vôd
g) ak sa u odberateľa zistilo pripojenie kanalizačnej prípojky bez súhlasu dodávateľa
h) dodávateľ je oprávnený uplatniť si u odberateľa náhradu nákladov spojených
s obmedzením alebo prerušením odvádzania odpadových vôd okrem prípadov
uvedených v bode 1. písm. a, b
i) ak vypúšťa vodu bez súhlasu dodávateľa
j) ak odberateľ vypúšťa vody v inej kvalite, ako splašková odpadová voda
k) ak odberateľ vykonal také opatrenia na meracom zariadení odberu vody, aby ich toto
nezaznamenávalo, alebo ich zaznamenávalo nesprávne na škodu dodávateľa, ak
vedome používa nesprávne meradlo, alebo ho poškodil
l) ak prenechá odberateľ odvádzanie odpadových vôd bez súhlasu dodávateľa ďalším
odberateľom
m) do verejnej kanalizácie možno vypúšťať odpadové vody, ktoré presahujú najvyššiu
prípustnú mieru znečistenia podľa prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie až po
ich predčistení u producenta na mieru zodpovedajúcu prevádzkovému poriadku alebo
prehodnoteniu ObÚ ŽP.
Čl. V.
Povinnosti producenta
1. Kontroluje a udržiava kanalizačnú prípojku a vnútornú kanalizáciu.
2. Nesmie priamo na kanalizačnú prípojku, alebo vnútornú kanalizáciu pripojiť iného
odberateľa bez súhlasu dodávateľa.
3. Umožniť dodávateľovi vstup na nehnuteľnosť pripojenú na verejnú kanalizáciu na
zistenie porúch kanalizačnej prípojky a vnútorného rozvodu a kontrolného merania
množstva akosti vypúšťaných vôd.
4. Kanalizačnou prípojkou môže vypúšťať iba vody zodpovedajúce charakteru
splaškovej vody.
5. Zabezpečiť, aby nebola do verejnej kanalizácie odvádzaná voda s obsahom
nebezpečných látok a cudzích predmetov.
6. Požiadať dodávateľa o súhlas na vybudovanie a napojenie kanalizačnej prípojky
7. Požiadať dodávateľa o súhlas na vypúšťanie odpadových vôd.
8. Zabezpečiť ochranu územia nad kanalizačnou prípojkou a verejnou kanalizáciou
v šírke 1,5 m na obidve strany od obrysu potrubia tak, že v tomto priestore nebude
vysádzať kríky, stromy alebo budovať dočasné alebo trvalé objekty.
9. Nehnuteľnosť v ktorej vzniká odpadová voda odberateľ je povinný pripojiť na verejnú
kanalizáciu ak je vzdialená max. 50 m v termíne do 31.12.2005.
10. Producent má povinnosť nezriadiť žumpu na samostatné odstraňovanie odpadových
vôd z nehnuteľnosti, ktorú možno vypojiť na verejnú kanalizáciu.

11. Je zakázané do verejnej kanalizácie vypúšťať odpadové vody cez domové čistiarne
odpadových vôd a zo žumpy.
12. Vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti, v ktorej vzniká odpadová voda a nie je
napojená na kanalizačnú sieť, ale na žumpu, túto nesmie prečerpávať do kanalizačnej
siete.
13. Vlastník, alebo užívateľ nehnuteľnosti, v ktorej vzniká odpadová voda a nie je
napojená na verejnú kanalizáciu 1 x za štvrťrok predkladá na požiadanie na OcÚ Lúky
doklad o likvidácií odpadovej vody neškodným spôsobom a protokol o vodotesnosti
používanej žumpy.
14. Za neškodný spôsob likvidácie odpadových vôd sa nepovažuje jej čerpanie zo žumpy
na povrch za účelom jej vsakovania do zeme alebo jej vypúšťanie do potokov,
prícestných rigolov.
15. Producent podáva čestné vyhlásenie, že do kanalizácie nie sú napojené vody
z povrchových odtokov.
16. Producent je za odvádzanie a čistenie odpadovej vody a povrchovej vody
prevádzkovateľovi povinný zaplatiť úhradu.
17. Zriadenie kanalizačnej prípojky alebo jej zrušenie prevedie odberateľ na svoje
náklady.
18. Na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a osobitých vôd s obsahom
škodlivých látok do verejnej kanalizácie je potrebné povolenie org. štátnej vodnej
správy
19. 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 v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť
nachádza, je zriadená a vlastník nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu
štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. V prípade, že sa
kanalizačná prípojka považuje za vodnú stavbu, vlastník nehnuteľnosti túto povinnosť
nemá. /§ 23, odst. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. – zákon o verejných vodovodoch/
Čl. VI.
Zriadenie kanalizačnej prípojky
Postup odberateľa pri budovaní kanalizačnej prípojky:
1. Odberateľ – vlastník nehnuteľnosti alebo iná osoba poverená vlastníkom
nehnuteľnosti si vyžiada u dodávateľa tlačivo „Žiadosť o zriadenie kanalizačnej
prípojky“ a tlačivo „Ohlásenie drobnej stavby“.
2. Zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá musí obsahovať:
- situáciu
- uloženie potrubia – priečny rez
- smerové a výškové pripojenie prípojky
- konštrukčný spôsob pripojenia prípojky
- hlavná revízna šachta – pôdorys, rez
3. Vyplní žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky, zabezpečí vyjadrenia dotknutých
orgánov a organizácii, vyplní ďalšie tlačivá potrebné k žiadosti a zabezpečí ich
potvrdenie.
4. Odovzdá žiadosť, projektovú dokumentáciu a všetky potrebné prílohy na OcÚ.
5. OcÚ po odovzdaní kompletnej žiadosti vydá písomné stanovisko k projektovej
dokumentácii a celkové stanovisko k žiadosti.

6. Kanalizačnú prípojku zriaďuje alebo odstraňuje na svoje náklady vlastník
nehnuteľnosti, ktorá má byť pripojená na verejnú kanalizáciu alebo odpojená
z verejnej kanalizácie, a to spôsobom dohodnutým prevádzkovateľom.
7. Vlastník kanalizačnej prípojky môže previesť darovacou zmluvou alebo iným
dohodnutým spôsobom vlastníctvo verejnej časti kanalizačnej prípojky na vlastníka
verejnej kanalizácie.
8. Vlastníkom vodovodnej prípojky alebo vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba,
ktorá zriadila prípojku na vlastné náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovateľom
verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. Ak je vlastník nehnuteľnosti
vlastníkom vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníctva
nehnuteľnosti vlastníctvo vodovodnej prípojky alebo vlastníctvo kanalizačnej prípojky
na nového vlastníka nehnuteľnosti. /§ 4, odst. 7 zákona č. 442/2002 Z. z. – zákon
o verejných vodovodoch/
Čl. VII.
Platobné podmienky
1. Odberateľ uhradí dodávateľovi stočné 1- krát mesačne prípadne 1-krát štvrťročne na
základe predloženého platobného výmeru. Cena je stanovená cenovým predpisom,
ktorý je dodatkom tohto VZN.
Platbu možno realizovať priamo do pokladne OcÚ Lúky.
2. Pre fakturáciu stočného sa použije štatistický údaj spotreby vody v m3 /osoba, alebo
údaj nameranej spotreby vody podľa vodomeru.
3. Výpočet stočného paušálom dodávateľ použije podľa prílohy vyhlášky č.154/1978 Zb.
vtedy ak:
a) vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti nie je odberateľom vody z obecného
rozvodu
b) rozdiel medzi predchádzajúcim odpočtom spotreby vody a posledným
odpočtom sa rovná nule
c) ak nameraná spotreba vody z obecného rozvodu vody nedosahuje 90%
hodnoty /spotreby/ podľa prílohy vyhlášky č. 154/1978 Zb.
Čl. VIII.
Záverečné ustanovenie
1. Kontrolnú činnosť vykonávajú a schválenie tohto VZN sú poverení starosta obce,
zamestnanci OcÚ, poslanci OZ, členovia stavebnej komisie a zodpovedný pracovník
spoločného stavebného úradu v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien
a doplnkov.
2. Zmeny a doplnky tohto nariadenia možno vykonať iba uznesením OZ so súhlasom
trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých poslancov.
3. Všeobecne záväzné nariadenie „ O používaní kanalizácie a čistiarni odpadových vôd“
nadobúda účinnosť od 1.decembra 2005.

V Lúkach dňa 31.10.2005

Ing. Jaroslav Túček
starosta obce

Dodatok VZN č. 2/2005
o používaní kanalizácie a čistiarne odpadových vôd.

