Obec Jovice , Hlavná 50, 049 45 Jovice
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Jovice dňa : 8.6.2012
VZN schválené dňa : 22.6.2012
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Jovice dňa : 25.6.2012
VZN nadobudlo účinnosť dňa : 1.8.2012

Všeobecné záväzné nariadenie
č. 1 /2012

o prepojenosti nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu na území obce Jovice

Obecné zastupiteľstvo v Joviciach na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 442/2002 Z. z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o
regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a
o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Jovice

§1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len ,,VZN“ ) upravuje povinnosti fyzických
a právnických osôb - vlastníkov nehnuteľností na území obce Jovice pri výstavbe kanalizačných
prípojok, vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a upravuje podrobnosti o napojení
nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu v obci Jovice

§2
Vymedzenie základných pojmov
1. Verejná kanalizácia je prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej
potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a
spravidla aj čistenie odpadových vôd.
2. Odpadovou vodou sa rozumie voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych,
zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch, pokiaľ má po
použití zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu), ako aj priesaková voda zo skládok odpadov a
odkalísk; odpadová voda môže byť splašková, priemyselná a komunálna; za použitú vodu sa
nepovažuje voda vypúšťaná z rybo chovných zariadení, rybníkov a vodných nádrží osobitne vhodných
na chov rýb.

3. Splaškovou odpadovou vodou sa rozumie použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým z
ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných
podobných zariadení, ktorá nie je hromadená v žumpách.
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
kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie; toto zaústenie je súčasťou verejnej kanalizácie.
Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená
na verejnú kanalizáciu. Kanalizačná prípojka je vodnou stavbou, ak tak ustanovuje osobitný predpis.
5. Vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom
určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
6. Producentom odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie (ďalej len „producent") je
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s
vlastníkom verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie.
§3
Zneškodňovanie odpadových vôd
1. Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný 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 a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom
verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a
vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na
iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.
2. Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody je povinný pri ich likvidácii dodržiavať
všetky platné právne predpisy.
3. Vlastník nehnuteľnosti podľa ods. 1 je povinný uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom, resp.
prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a zmluvu o odvádzaní odpadovej vody.

4. Vlastník nehnuteľnosti je povinný preukázať sa povolením príslušného orgánu štátnej vodnej
správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami, ak sa vlastníka netýkajú povinnosti podľa
odsekov 1 a 3 a dokladovať spôsob zneškodňovania odpadových vôd za príslušný rok.
5. Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať alebo odvádzať iba odpadové vody mierou znečistenia a
množstvom zodpovedajúce prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie, ak sa ich producent
nedohodne s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie inak.
6. Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd
vypúšťaných zo zariadenia producenta do verejnej kanalizácie.“

§4
Podmienky napojenia
1. Vlastník nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 1 je povinný požiadať vlastníka / resp. prevádzkovateľa /
verejnej kanalizácie - Obec Jovice.
2. Vlastník nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 1 je povinný ohlásiť na OcÚ v Joviciach realizáciu
kanalizačnej prípojky ako drobnú stavbu, v prípade ak stavba sa bude realizovať na verejnom
priestranstve OcÚ určí prípadné podmienky .
3. Pri realizácii pretláčania pod štátnou cestou je potrebné požiadať o súhlas od správcu cesty
a zvláštne užívanie a dočasné dopravné označenie od Obvodného úradu pre CD a PK.
4. K ohláseniu podľa § 4 ods. 2 je potrebné priložiť potrebné doklady, a to:
a) kópia listu vlastníctva,
b) kópia katastrálnej mapy,
c) situáciu navrhovanej trasy kanalizačnej prípojky - jednoduchý nákres,
d) vyjadrenie dotknutých orgánov a organizácií – existencia podzemných inžinierskych sietí / SPP,
VSE, Slovak Telecom /.“ Možno nahradiť aj čestným vyhlásením , ak ide o prípojku mimo verejného
priestranstva.
5. Vlastník nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 1 je povinný splniť si povinnosti uložené v § 3 tohto VZN
a pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu najneskôr v lehote:
a) do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto VZN v časti obce, kde je kanalizácia vybudovaná
a daná do prevádzky,
b) do 2 mesiacov od uvedenia novovybudovanej verejnej kanalizácie do prevádzky.“

§5
Sankcie
1. Obec môže pri porušení povinností stanovených týmto VZN uložiť právnickej osobe alebo fyzickej
osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 6 638 eur v zmysle ustanovenia § 13 ods. 9 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Výnos pokút je príjmom obce.
2. V prípade nesplnenia povinnosti vlastníkom nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 1 v stanovenom
rozsahu a termíne, obec predloží oznámenie o priestupku na príslušný obvodný úrad životného
prostredia, ktorý uloží pokutu vo výške podľa § 40 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v
sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov .

§6
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Jovice sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa
22.6.2012 s uznesením č. 24/2012
2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo obce Jovice.
3. VZN nadobúda účinnosť od 1.8.2012

V Joviciach , 22.6.2012

František Barci
starosta obce

