VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2017
O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE
A ZNEŠKODŇOVANÍ ODPADOVÝCH VÔD.
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach sa na svojom zasadnutí, dňa 15.06.2012, uznieslo
v zmysle ustanovenia § 6, ods. 1, Zákona č. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a nariadení na tomto všeobecne záväznom nariadení ( ďalej len VZN).
Čl. I.
Predmet nariadenia
VZN upravuje prevádzkovanie kanalizácie vo vzťahu na čistiareň odpadových vôd,
vymedzuje pojmy, postup žiadateľa pri realizácii a napojení sa kanalizačnou prípojkou na
verejnú kanalizáciu odpadových vôd ( ďalej len OV ) a úhradu za ich vypúšťanie a čistenie.
Tiež práva a povinnosti prevádzkovateľa a napojených producentov na verejnú kanalizáciu
vyplývajúcich zo Zákonov č. 364/2004 Z. z., č. 442/2002 Z. z., Nariadenia vlády č. 296/2005
a ďalších dotknutých normatívov, ako aj Zákona NR SR č. 237/2000 Z. z., ktorý mení a
dopĺňa Zákon č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon )
vo vzťahu na špecifické podmienky vyplývajúce z odvádzania odpadových
vôd a vypracovaného a schváleného Prevádzkového poriadku VK pre obec Raslavice.
Čl. II.
Vymedzenie pojmov
1. Verejná kanalizácia - je prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich
verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem,
odvádzanie a čistenie odpadových vôd.
2. Stoková sieť - je sieť potrubí a pridružených objektov na príjem a neškodné odvádzanie
odpadových vôd alebo osobitných vôd.
3. 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. Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda z
objektu, ktorý je pripojený na verejnú kanalizáciu.
4. Komunálnymi odpadovými vodami (ďalej len " odpadové vody ") sú odpadové vody z
domácností, zariadení priemyslu, zo služieb, sociálnej vybavenosti.
5. Splašková odpadová voda - je voda, ktorá pochádza z obydlí a služieb, predovšetkým z
ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z
iných podobných zariadení a nie je hromadená v žumpách.
6. Vlastník kanalizačnej prípojky - je osoba, ktorá zriadila prípojku na vlastné náklady,
a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.
7. Producent odpadových vôd - je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom stavby
alebo vlastníkom pozemku, kde vznikajú odpadové vody
8. Vlastník verejnej kanalizácie - prevádzkuje verejnú kanalizáciu len v prípade, ak spĺňa
všetky podmienky vzťahujúce sa na prevádzkovateľa verejnej kanalizácie podľa Zákona č.
442 / 2002, Z. z. a osobitného predpisu (§ 57 ods. 1 Zákona č. 455 / 1991 Zb. o

živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov) inak je povinný zabezpečiť
prevádzkovateľa ( § 5 ).
9. Škodlivou látkou a obzvlášť škodlivou látkou - sú látky zo skupiny látok alebo látok
im príbuzných, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1, Zákona č. 364 / 2004, Z. z., ktoré môžu
ohroziť kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd. Nebezpečnou látkou sú škodlivé látky
a obzvlášť škodlivé látky, ktoré nie sú súčasťou odpadových vôd.
10. Čistiareň odpadových vôd - je súbor objektov a zariadení na čistenie odpadových vôd
a osobitných vôd pred ich vypúšťaním do povrchových vôd alebo podzemných vôd alebo
pred ich iným použitím.
11. Recipient - je vodný útvar, do ktorého sa povrchová voda, podzemná voda, odpadová
voda a osobitná voda vypúšťajú.
12. Stočné - finančné vyjadrenie za jednotkové (1 m3 ) odvedenie ( vypúšťanie ) odpadových
vôd za určené sledované obdobie. Cenu za 1 m3 odpadových vôd určuje vlastník a
prevádzkovateľ verejnej kanalizácie na základe osobitného predpisu.
13. Odplaty - za vývoz a čistenie OV zo žúmp od občanov ak nie je vybudovaná kanalizačná
prípojka.
Čl. III.
Práva a povinnosti vlastníka a prevádzkovateľa kanalizácie
1. Vlastník verejnej kanalizácie na odvádzanie a čistenie splaškových odpadových vôd
z obce Raslavice je povinný zabezpečiť :
a ) plynulé a bezpečné odvádzanie odpadových vôd zaústených do VK v správe obce
Raslavice za podmienok určených Dohodou, t. j. v množstve a kvalite,
b ) aby vybudovaná a prevádzkovaná VK spĺňala podmienky a technické požiadavky
uvedené v § 11, Zákona č. 442 / 2002 Z. z.,
c) z dôvodu verejného záujmu a zabezpečenia ochrany zdravia ľudí zabezpečí
kontinuálne prevádzkovanie kanalizácie, a to aj za okolností prípadného zániku alebo
zrušenia živnostenského oprávnenia a do 90 dní zabezpečí nového prevádzkovateľa,
d ) po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa umožní pripojenie na kanalizáciu, ak
sa pripájaný objekt alebo nehnuteľnosť nachádza na území s kanalizačnou sieťou a ak
je to technicky možné,
e ) uzatvára písomné zmluvy o odvádzaní odpadových vôd so žiadateľom o pripojenie
na verejnú kanalizáciu,
f ) umožňuje prístup ku kanalizácii osobám, ktoré sú na to oprávnené ( zo zákona )
a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
g ) môže vykonávať zásahy na kanalizácií iba po predchádzajúcom prerokovaní s
prevádzkovateľom - zástupcom.
2. Prevádzkovateľ VK na odvádzanie a čistenie splaškových OV z obce Raslavice je povinný
zabezpečiť:
a ) prevádzkovať kanalizáciu v súlade s osobitnými predpismi (dotknuté normatívy),
VZN obce, prevádzkovým poriadkom VK a podmienkami stanovenými na túto
prevádzku rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej správy,
b ) vykonávať riadnu a pravidelnú údržbu kanalizačného systému,
c ) odovzdať vlastníkovi prehľad a hodnoty sledovaných ukazovateľov kvality vrátane
ich množstva,
d ) umožní prístup k objektom a zariadeniam kanalizácie osobám, ktoré sú na to
oprávnené podľa zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov
a spĺňajú kritéria ustanovené osobitnými predpismi,

e ) bezprostredne stanovuje technické podmienky zriaďovania alebo odstraňovania
kanalizačnej prípojky,
f ) poskytuje za odplatu technické podklady na zriaďovanie alebo odstraňovanie
kanalizačnej prípojky,
g) je oprávnený požadovať od producenta ( vlastníka kanalizačnej prípojky), aby na
vlastných zariadeniach vykonal na vlastné náklady nevyhnutné úpravy, ktoré sú
potrebné na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku kanalizácie; inak producent zodpovedá
za škodu, ktorú tým spôsobil,
h ) rozhoduje o mieste pripojenia kanalizačnej prípojky, o umiestnení meradla (ak je to
nevyhnutné) o umiestnení revíznej kanalizačnej šachty a určuje technické podmienky,
i ) osoby poverené prevádzkovateľom sú oprávnené vstupovať v nevyhnutnom
rozsahu na cudzie pozemky a do cudzích objektov na účely zabezpečenia spoľahlivej
funkcie kanalizácie, zistenia stavu vypúšťaných OV - množstva a kvality, alebo
technického stavu kanalizačnej prípojky,
j ) zabezpečuje archivovanie údajov z prevádzkovej evidencie najmenej počas 10-tich
rokov.
Čl. IV.
Práva a povinnosti producenta OV
1. Producent je povinný :
a) podľa § 23 ods. 2 Zákona č. 442/2002 Z.z. pripojiť stavbu alebo pozemok, kde
vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky
týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu, ak vlastník
stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej
správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.
a) dodržovať podmienky ustanovené v prevádzkovom poriadku kanalizácie a
podmienky dohodnuté v zmluve uzatvorenej s vlastníkom kanalizácie,
b) v nevyhnutnej miere umožniť vstup prevádzkovateľa alebo ním poverenej osobe na
nehnuteľnosť pripojenú na VK obce a poskytnúť potrebnú súčinnosť,
c ) oznamovať prevádzkovateľovi návrhy zmien vykonávanej činnosti, ktoré môžu
mať vplyv na zmeny v odvádzaní OV,
d ) oznámiť prevádzkovateľovi zistenú poruchu na kanalizačnej prípojke, vrátane
poruchy meradla (aj meranie odberu pitnej vody),
e ) oznámiť vlastníkovi kanalizácie zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
pripojenej na kanalizáciu,
f ) nesmie bez súhlasu vlastníka kanalizácie odvádzať odpadové vody od ďalšieho
producenta,
g)producent nesmie do verejnej kanalizácie odvádzať inú, ako splaškovú, alebo
komunálnu odpadovú vodu.
h) meranie množstva odpadovej vody do kanalizácie zabezpečuje producent
nepriamym spôsobom merania - svojim meradlom (vodomer - vodné, stočné ). Ak nie
je množstvo vody merané (z iných zdrojov – vlastná studňa), stanoví sa spôsobom
ustanoveným vo všeobecne záväznom právnom predpise - odborný výpočet overený
prevádzkovateľom kanalizácie,
i ) platby od napojených producentov obce Raslavice sa vykonávajú 2 krát ročne na
základe faktúry vystavenej obcou Raslavice na základe odpočtu stavu meradla
pracovníkmi obce, prípadne vo výške ½ vyrubeného poplatku na osobu a rok v
prípade, že producent odpadu nemá inštalovaný vodomer.
Platbu možno realizovať :
- bezhotovostným prevodom (z účtu producenta na účet odberateľa )
- hotovostnou formou - do pokladne odberateľa ( OcÚ Raslavice )

- poštovou poukážkou.
Čl. V.
Zriadenie kanalizačnej prípojky
Postup producenta pri realizácii kanalizačnej prípojky :
1. Producent - vlastník nehnuteľnosti, alebo iná osoba poverená vlastníkom nehnuteľnosti si vyžiada u odberateľa - vlastníka a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie obce, nasledovné tlačivá dokladov :
- Žiadosť o pripojenie na verejnú kanalizáciu
- Ohlásenie drobnej stavby
2. Producent zabezpečí vypracovanie jednoduchého nákresu situácie uloženia potrubia,
z ktorej je možné určiť dĺžku prípojky, priemer rúry použitej na realizovanie prípojky
a umiestnenie revíznej šachty.
3. Vyplní formulár „Ohlásenie drobnej stavby“ a žiadosť o pripojenie na verejnú kanalizáciu,
vyplní ďalšie tlačivá potrebné k predmetnej žiadosti a zabezpečí ich potvrdenie – najmä
písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak realizuje kanalizačnú prípojku na cudzom
pozemku.
4. Vyplnené formuláre vrátane ich prílohových častí odovzdá odberateľovi - obecný úrad.
5. Obecný úrad, ako vlastník a prevádzkovateľ verenej kanalizácie, vydá stanovisko písomnou formou k predloženému ohláseniu stavby.
6. Kanalizačnú prípojku následne realizuje producent odpadových vôd (OV) podľa
predloženej dokumentácie, v súlade s vydaným stanoviskom obce a príslušnou STN.
7. Po montáži potrubia prípojky (ešte pred zasypaním) kontaktuje producent OV obecný úrad,
ktorý prostredníctvo povereného pracovníka skontroluje súlad realizovanej prípojky
s projektovou dokumentáciou, vydaným stanoviskom obce a príslušnou STN, vykoná skúšku
zapojenia a spíše kontrolný list kanalizačnej prípojky.
8. Kanalizačnú prípojku zriaďuje alebo odstraňuje na svoje náklady vlastník nehnuteľnosti.
9. Pri dĺžke prípojky nad 40 m (podľa predloženej projektovej dokumentácie) môže vlastník
nehnuteľnosti požiadať o finančný príspevok obec vo výške 5,- € za bežný meter prípojky
prevyšujúcej 40 m.
10. Vlastník kanalizačnej prípojky môže previesť darovacou zmluvou, alebo iným dohodnutým spôsobom vlastníctvo kanalizačnej prípojky na vlastníka verenej kanalizácie obec.
Čl. VI
Likvidácia odpadových vôd
1. Producentom sa zakazuje vypúšťať do verejnej kanalizácie nebezpečné látky:
- dažďovú vodu
- koncentráty chemikálií a iných škodlivých látok podobného druhu /napr.aj liekov/,
- motorové oleje a podobné olejové a mazivové roztoky,
- farby rôzneho zloženia,
- hygienické vložky, plienky, handry, igelitové fólie, ostré tvrdé predmety a podobne,
- odpady vznikajúce pri chove hospodárskych zvierat – močovinu,
- látky takého druhu, ktoré nie sú určené ako odpadové vody.
2. Pri likvidácii odpadových vôd mimo zariadenia verejnej kanalizácie a ČOV Raslavice je
producent odpadových vôd povinný uchovávať (minimálne po dobu 3 rokov) doklad o
likvidácii (s uvedením likvidovaného množství v m3) a na požiadanie OcÚ Raslavice,
prípadne OÚ Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie, či iného kontrolného úradu
na takúto kontrolu oprávneného, sa týmto dokladom o likvidácii preukáza. V prípade, ak na
vyzvanie obce, prípadne iného kontrolného úradu sa takýmto dokladom producent
nepreukáže, hrozia mu sankcie podľa Čl. VIII tohoto VZN.

3. Odmietnutie likvidácie odpadovej vody prostredníctvom verejnej kanalizácie v prípade, že
kanalizačné rozvody a prípojkové časti napojenia odpadových vôd z daných objektov toto
umožňujú, vytvára podmienku pre sankcionovanie producenta odpadových vôd.
4. Producenti odpadových vôd zodpovedajú za nakladanie s týmto druhom odpadu.
5. Pri nakladaní s odpadovými vodami je každý povinný chrániť zdravie obyvateľstva a
životné prostredie, pritom je povinný vytvárať predpoklady pre likvidáciu odpadových vôd
spôsobom, ktorý je v súlade s podmienkami a možnosťami v obci na to vytvorenými.
6. zakazuje sa likvidovať odpadovú vodu vylievaním, či vypúšťaním cez akékoľvek
zariadenie na všetky druhy pozemkov bez rozdielu vlastníckeho vzťahu k týmto pozemkom a
bez rozdielu ich zaradenia.
7. Zakazuje sa umývať motorové vozidlá a prevádzkové mechanizmy na miestnych
komunikáciách, z ktorých by mohli znečisťujúce látky /pohonné hmoty, mazivá/ vniknúť do
kanalizačných rozvodov a tak ohroziť prevádzku a proces čistenia na ČOV Raslavice.
Čl. VII.
Poplatky a spôsob ich výpočtu
1. Poplatok za kanalizáciu t. j. za vypúšťanie splaškových odpadových vôd do verejnej
kanalizácie bude sa občanovi (producentovi) fakturovať podľa množstva spotrebovanej pitnej
vody z verejného vodovodu (vodné) vo finančnej čiastke 0,50 EUR za 1 m3 . V prípade, že
producent odpadu nemá inštalovaný vodomer, bude mu vyrubený poplatok za osobu a rok čo
predstavuje sumu 15 EUR/ rok.
2. V prípade, ak producent využíva kombinovaný zdroj pitnej vody (verejný vodovod
a studňu), bude mu fakturované stočné podľa množstva spotrebovanej pitnej vody z verejného
vodovodu (vodné) vo finančnej čiastke 0,50 EUR za 1 m3. Ak by takto vypočítané stočné bolo
vzhľadom na počet osôb žijúcich v domácnosti nižšie ako 15/€/osobu a rok, bude
producentovi namiesto vyfakturovania stočného podľa vodomeru vyrubený poplatok vo výške
15 €/ rok na osobu žijúcu v domácnosti.
3. Obec poplatok 15 € /osoba zníži na základe písomnej žiadosti poplatníka, v prípade ak viac
ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce:
a) o 100 % za obdobie, za ktoré sa poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v
nápravnovýchovnom zariadení - výkon väzby alebo trestu,
b) o 100 % za obdobie, za ktoré sa poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v zariadení
poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou
c) o 100 % za obdobie, za ktoré sa poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v zahraničí (na
základe potvrdenia o pobyte v zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho potrebu
zotrvania v zahraničí počas daného obdobia, z dôvodu pracovných, služobných
povinnosti, z dôvodu štúdia v zahraničí atď.),
d) 70 % za obdobie, za ktoré sa poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v študentskom
domove, alebo na internáte,
4. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva
počet dní pobytu poplatníka mimo obec, a to:
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
c) potvrdením, že sa v určenom období zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí (na základe
potvrdenia o pobyte v zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho potrebu zotrvania v
zahraničí počas daného obdobia, z dôvodu pracovných, služobných povinnosti, z dôvodu
štúdia v zahraničí atď.). V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo v českom
jazyku, je potrebné doložiť aj preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
d) potvrdenie študentského domova, alebo internátu o ubytovaní,

5. V prípade ak je na kanalizáciu napojená nehnuteľnosť využívaná na podnikateľské účely,
nie je možné využiť pre výpočet stočného paušálnu sadzbu. Majiteľ je povinný osadiť si na
vodovodnú prípojku takejto nehnuteľnosti vodomer aj v prípade ak využíva vodu zo studne.
6. Stočné bude fakturované 1 krát ročne na základe odpočtov vykonaných pracovníkmi VVS.
7. V prípade výmeny vodomeru, je povinný producent túto skutočnosť oznámiť obci
Raslavice, s tým, že oznámi konečný stav starého vodomeru a číslo a počiatočný stav nového
vodomeru. Tieto skutočnosti bezodkladne po nahlásení odkontroluje poverený zamestnanec
obce.
8. Za vývoz OV zo žúmp od občanov, ktorí nemajú možnosť pripojiť svoje nehnuteľnosti na
kanalizačnú sieť bude obec fakturovať poplatky vo výške 0,50 EUR za 1 m3, pričom dopravu
zabezpečí na vlastné náklady producent.
Čl. VIII.
Sankcie
1. Pri nedodržaní ustanovení tohto VZN je starosta obce Raslavice oprávnený uložiť pokutu
v nasledovných výškách:
a/ pri porušení Čl. VI odst. 1 tohto VZN:
- pre fyzické osoby vo výške do 3.300,- € + úhrada spôsobenej škody
- pre právnické osoby a podnikateľov do výšky do 6.600,- € + úhrada
spôsobenej škody
b/ pri porušení Čl. VI, odst. 2 a odst. 3 tohto VZN:
- pre fyzické osoby: - do 330,- €
- do 660,- €pri opakovanom porušení,
- do 3.300, - € pri treťom porušení a následne
riešením cez OÚ Bardejov
- pre právnické osoby a podnikateľov - do výšky 6.600,- €
c/ pri porušení Čl. VI, odst. 6 a odst. 7 tohto VZN:
- pre fyzické osoby: - do 15,- €
- do 50,- € pri opakovanom porušení a riešení cez
OÚ Bardejov,
- do 170,- € pri ďalších porušeniach
- pre právnické osoby a podnikateľov do 6.600,- €.
Čl. IX.
Záverečné ustanovenia
1. Náležitosti uvedené hlavne v Čl. III. a IV. sú podrobnejšie uvedené v aktuálnych normatívoch pre oblasť vodného hospodárstva (zákony, vyhlášky, nariadenia, normy a
pod.), vo vypracovanom a schválenom prevádzkovom kanalizačnom poriadku obce,
dohody o výkone činností z pohľadu zástupcu prevádzkovateľa a vydaného kolaudačného
rozhodnutia na prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce.
2. Pre kontrolnú činnosť tohto schváleného VZN sú poverení : - starosta obce, zamestnanci
obecného úradu, poslanci obecného zastupiteľstva, zodpovedný pracovník spoločného
stavebného úradu v zmysle Zákona č. 237 / 2000 Z. z., ktorý mení a dopĺňa Zákon č. 50/1976
Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ).

3. Zmeny a doplnky tohto VZN možno vykonať iba uznesením obecného zastupiteľstva.
4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2017 "O prevádzkovaní verejnej kanalizácie
a likvidácii odpadových vôd“, prijaté dňa 14.12.2017, obecným zastupiteľstvom v
Raslaviciach uznesením č. 82/2017, nadobúda účinnosť v 15. deň po jeho zverejnení.
5. Toto VZN ruší platnosť VZN č. 02/2015 zo dňa 27.3.2015.

V Raslaviciach, dňa 14.12.2017

Marek Rakoš
starosta obce

Vyvesené:

Zvesené

