Dodatok č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu obce Zámutov č. 10/2013
ktorým sa upravujú zásady, postup a technické podklady pre zriaďovanie kanalizačných
prípojok napájaných na verejnú kanalizáciu realizovanú z fondov EU

Obecné zastupiteľstvo v Zámutove na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tento doplnok k VZN č. 10/2013
§1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto doplnku je úprava predmetného všeobecného záväzne nariadenia tak, aby
v súlade so súčasne platným právnym stavom (Zákon č. 442/2002 Z. z.) boli vymedzené tieto
oblasti :
pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku verejných kanalizácií,
práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zriaďovaní a prevádzkovaní
verejných kanalizácií vrátane ich prípojok
§2
Zmeny a doplnky
1. Úvodné ustanovenie VZN č.10/2013 v znení „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 prevádzkovateľom 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“ sa dopĺňa vetami v znení :
„Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný
pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a
nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady. Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je
povinný splniť povinnosť podľa druhej vety najneskôr do 31. decembra 2021“.
2. V článku 8 „Kontrola a sankcie“ sa odsek 2. nahrádza znením :
Priestupku na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií sa dopustí
- vlastník kanalizačnej prípojky, ak nezabezpečí opravy a údržbu kanalizačnej prípojky
na vlastné náklady (§ 4 ods. 8 písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z),
- ten, kto vypúšťa do stokovej siete obsah žúmp a odpadové vody z domovej čistiarne
odpadových vôd v prípade, že súčasťou verejnej kanalizácie je čistiareň odpadových
vôd, ktorá zabezpečuje zodpovedajúce čistenie odpadových vôd v súlade s povolením
na nakladanie s vodami (podľa § 23 ods. 7 zákona č. 442/2002 Z. z je zakázané
vypúšťať do stokovej siete obsah žúmp a odpadové vody z domových čistiarní
odpadových vôd),
- vlastník stavby a vlastník pozemku, kde vznikajú odpadové vody, ak nepripojí stavbu
alebo pozemok na verejnú kanalizáciu a nesplní technické podmienky týkajúce sa
najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a neuzatvorí zmluvu o
pripojení s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa
stavba alebo pozemok nachádza, je verejná kanalizácia zriadená a vlastník stavby

-

alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný
spôsob nakladania s odpadovými vodami podľa § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z.),
producent, ktorý bez súhlasu prevádzkovateľa verejnej kanalizácie a v rozpore so
zmluvou odvádza odpadové vody od ďalšieho producenta podľa § 26 ods. 1 písm. a) a
odseku 3 zákona č. 442/2002 Z. z.)“

3. Odsek 3. V článku 8 „Kontrola a sankcie“ sa o nahrádza znením : „Na priestupky a
ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch (Zákon Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov)“. Odsek 4
v článku 8 sa vypúšťa.
§3
Osobitné ustanovenia
1. Všetky ostatné náležitosti špecifikované v § 1 tohto doplnku, ktoré predmetným
všeobecne záväzným nariadením resp. týmto doplnkom nie sú osobitne upravené, sú
vymedzené zákonom 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 č. 525/2003 Z. z., 364/2004 Z. z., 587/2004 Z. z., 230/2005 Z. z.,
515/2008 Z. z., 394/2009 Z. z., 250/2012 Z. z.(nepriamo), 180/2013 Z. z., 91/2016 Z.
z., 150/2017 Z. z., 51/2018 Z. z.) a v ďalších s tým súvisiacich právnych predpisoch.
§4
Záverečné ustanovenia
Tento doplnok bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2018 uznesením
číslo 14/2/2018.

Stanislav Duda, starosta obce

Návrh dodatku č. 1 k VZN bol podľa § 6, ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. zverejnený na
úradnej tabuli obce od 29.11.2018 do 15.12.2018
Dodatok č. 1 k VZN bol podľa § 6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z. vyvesený na úradnej
tabuli obce 15.12.2018.
Doplnok k VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019
(pätnástym dňom od vyvesenia § 6 ods. 8 zák. č. 369/1990 Zb.)

