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Návrh
Obecné zastupiteľstvo v Kružlove v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. a § 11
ods. 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

vydáva
toto
VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 4/2011

O obecnej kanalizácii v obci Kružlov

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.
2. Producent - odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie je ten, kto vypúšťa
odpadové vody do obecnej kanalizácie.
3. Kanalizačná prípojka - je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z miesta
vyústenia kanalizácie objektu alebo stavby až po zaústenie do stokovej siete obecnej
kanalizácie .
4. Splaškovou odpadovou vodou - sa rozumie voda použitá z obydlí a služieb predovšetkým
z ľudského metabolizmu, činnosti v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z
iných podobných zariadení a nie je hromadená v žumpách.
5. Prevádzkovateľ - je ten, kto zabezpečuje odvádzanie odpadových vôd obecnou
kanalizáciou.

Článok č. 2
kanalizačné prípojky

1. Miesto pripojenia do obecnej kanalizácie určí prevádzkovateľ obecnej kanalizácie.
2. Vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady.
3. Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný :
a) potrubie kanalizačnej prípojky napojiť priamo z nehnuteľnosti, nie zo žumpy,
b) zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná a vybudovaná tak, aby boli splnené
technické podmienky pripojenia na obecnú kanalizáciu,
c) pripojenie na obecnú kanalizáciu môže previesť len osoba odborne spôsobila na tento
výkon,
d) zabezpečiť opravu a údržbu kanalizačnej prípojky na vlastné náklady,
Článok č. 3
Prevádzkovanie obecnej kanalizácie

1) Prevádzkovateľom obecnej kanalizácie je obec Kružlov.
2) Práva a povinnosti prevádzkovateľa obecnej kanalizácie upravuje zákon č. 442/2002 Z.z. o
verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v
sieťových odvetviach.

Článok č. 4
Podmienky pripojenia sa na obecnú kanalizáciu a vypúšťanie vôd do obecnej kanalizácie

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.
Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody a býva na trase vybudovanej
kanalizácie, je povinný pripojiť nehnuteľnosť na obecnú kanalizáciu a splniť technické podmienky
týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na obecnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu s
prevádzkovateľom o pripojení sa na obecnú kanalizáciu.
Nehnuteľnosť možno pripojiť na obecnú kanalizáciu jednou kanalizačnou prípojkou.

Článok č. 5
Odvádzanie odpadových vôd

Odvádzanie odpadových vôd obecnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd
vypúšťaných zo zariadenia do obecnej kanalizácie.
Prevádzkovateľ obecnej kanalizácie nezodpovedá za škody vzniknuté pri obmedzení
alebo prerušení odvádzania odpadových vôd z dôvodu mimoriadnej udalosti ako : povodne, 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

Neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do obecnej kanalizácie je :
1. Vypúšťanie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd alebo v rozpore s
takouto zmluvou.
2. Kto neoprávnene vypúšťa odpadové vody do obecnej kanalizácie, je povinný nahradiť
spôsobenú škodu prevádzkovateľovi obecnej kanalizácie.

Článok č. 7
povinnosti odberateľa
Odberateľ je povinný :

1. Dodržiavať podmienky ustanovené v tomto „Všeobecne záväznom nariadení" a taktiež
podmienky dohodnuté v zmluve uzatvorenej s prevádzkovateľom obecnej kanalizácie.
2. Umožniť vstup prevádzkovateľa alebo ním poverenej osoby na nehnuteľnosť pripojenú na
obecnú kanalizáciu za účelom zabezpečenia spoľahlivej funkcie obecnej kanalizácie,
zistenia stavu meradla pri odčítaní na vodomere (meranie množstva vypúšťaných
odpadových vôd).
3. Oznámiť prevádzkovateľovi zistenú poruchu na kanalizačnej prípojke.
4. Oznámiť prevádzkovateľovi nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do obecnej
kanalizácie.
5. Oznámiť prevádzkovateľovi obecnej kanalizácie zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
pripojenej na obecnú kanalizáciu.
Článok č. 8
ochrana obecnej kanalizácie
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
činností súvisiacich s prevádzkovaním obecnej kanalizácie, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým
spôsobil.
Na zariadeniach obecnej kanalizácie nemožno nič upravovať alebo meniť bez súhlasu
prevádzkovateľa obecnej kanalizácie.
Vykonať zásahy na obecnej kanalizácie môžu len tie osoby, ktoré sú na to
prevádzkovateľom určené.

Článok č. 9
stočné
l)Za odvádzanie odpadových vôd obecnou kanalizáciou platí producent (užívateľ)
prevádzkovateľovi obecnej kanalizácie stočné, podľa schváleného uznesenia obecného
zastupiteľstva na daný rok.

2)Vyúčtovanie stočného sa vykonáva spravidla dva krát do roka.
3) Predmetom pre zaplatenie za stočné je faktúra.
4)Užívateľ, resp. správca objektu je povinný uhradiť faktúru v lehote 15 dní odo dňa
doručenia, v opačnom prípade uhradí prevádzkovateľovi penále z omeškania
vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
5)Stočné sa uhrádza do pokladne obecného úradu alebo na účet obce.

Článok 10

Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Kružlov sa uznieslo
zastupiteľstvo v Kružlove dňa
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje
zastupiteľstvo v Kružlove.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom

Obecné
Obecné

