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VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA
OBCE P T I Č I E
č. 1/2012
o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a o pripojení nehnuteľnosti na verejnú
kanalizáciu na území obce Ptičie

Obecné zastupiteľstvo v Ptičom predkladá návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ptičie
č. 1/2012 o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a o pripojení nehnuteľnosti na
verejnú kanalizáciu.
Článok 1
Predmet nariadenia
Všeobecné záväzné nariadenie upravuje užívanie verejnej kanalizácie na vypúšťanie
odpadových vôd, vymedzuje pojmy, podmienky užívania verejnej kanalizácie, podmienky na
zriadenie kanalizačných prípojok, kontrolnú činnosť a porušenie povinnosti.
Návrh VZN je vypracovaný v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov a podľa príslušných ustanovení zákona NR SR 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, zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov / vodný zákon/, v znení neskorších
predpisov.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
Vlastník - užívateľ – je ten, kto vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie
Prevádzkovateľ - je ten, kto zabezpečuje odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie a
ich vyčistenie
Verejná kanalizácia – je súbor objektov a zariadení zabezpečujúcich neškodné odvádzanie
odpadových vôd od jednotlivých odberateľov, vrátane ich čistenia
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

-2Odpadová voda – je voda použitá z rodinných domov a služieb predovšetkým z ľudského metabolizmu a činnosti v domacnostiach, z kúpení, WC, stravovacích zariadení a
iných podobných zariadení
Voda z povrchového odtoku – je voda zo zrážok, ktorá nevsiakla do zeme a ktorá je odvádzaná z
terénu alebo z vonkajších častí budov do povrchových vôd alebo
do podzemných vôd
Čistiareň odpadových vôd – je súbor objektov a zariadení na čistenie odpadových vôd pred
ich vypúšťaním do povrchových vôd
Nebezpečná látka - je škodlivá látka, ktorá nie je súčasťou odpadových vôd
Stočné - je poplatok spojený s odvádzaním odpadových vôd verejnou kanalizáciou vrátanie ich
čistenia

Článok 3
Všeobecné ustanovenia
1/ Verejná kanalizácia na území obce Ptičie je súbor objektov a zariadení, ktorú tvorí úsek potrubia,
ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemkov, objektov alebo stavieb až po zaústenie do ČOV,
ktorá sa nachádza na území mesta Humenné.
2/ Vlastníkom verejnej kanalizácie je VVS Košice
3/ Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie na území obce Ptičie je Východoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s. Košice, odštepný závod Humenné. Prevádzkovateľ 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.
Článok 4
Prevádzka verejnej kanalizácie
1/ Občania obce Ptičie – vlastníci resp. užívatelia nehnuteľnosti na ktorých vznikajú odpadové
vody sú povinní 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 prevádzkovateľom kanalizácie. Kanalizačná prípojka musí byť vedená mimo septik,
resp.žumpu.
Termín napojenia na verejnú kanalizáciu v zrealizovanej časti obce je do 31.6.2012.
Ak sa vlastník – uživateľ do uvedeného termínu nepripojí na verejnú kanalizáciu je povinný
predložiť vlastníkovi verejnej kanalizácie VVS o.z. Humenné povolenie orgánu štátnej vodnej
správy
/ Obvodný úrad životného prostredia v Humennom – štátna vodná správa/ na nakladanie s
odpadovými vodami.
2/ Na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť len nehnuteľnosť, ktorá má vybudovanú vnútornú
kanalizáciu zodpovedajúcu technickým normam. Napojenie a odpojenie nehnuteľnosti z verejnej
kanalizácie je možné len so súhlasom vlastníka a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie.
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3/ Pásmo ochrany je časť pozemku nad verejnou kanalizáciou je vymedzené v šírke 1,5 m od
pôdorysného okraja kanalizačného potrubia. Vlastník-uživateľ nehnuteľnosti je povinný zabezpečiť
prístup k dôležitým zariadeniam verejnej kanalizácie.
4/ Kanalizačnou prípojkou môže vlastník nehnuteľnosti vypúšťať iba vody zodpovedajúce
charakteru odpadovej vody . Vody z povrchového odtoku / dažďové vody/ a vody z chovu
hospodásrkych zvierat / močovka, hnojovica/ alebo iné druhy vody do verejnej kanalizácie je
zakázané vypúšťať..
5/ Vlastník-užívateľ nehnuteľnosti je povinný zabezpečiť , aby do verejnej kanalizácie neboli
odvádzané vody s obsahom nebezpečných látok a cudzích predmetov .
6/ Vlastník-užívateľ nehnuteľnosti vypušťajúci odpadovú vodu do verejnej kanalizácie je
povinný platiť prevádzkovateľovi odplatu – stočné.

Článok 5
Zriadenie kanalizačnej prípojky
Postup vlastníka - užívateľa nehnuteľnosti pri budovaní kanalizačnej prípojky:
1/ Vlastník-užívateľ nehnuteľnosti alebo iná osoba poverená vlastníkom nehnuteľnosti si vyžiada na
Obecnom úrade obce Ptičie tlačivo - „ Ohlasenie drobnej stavby „ a tlačivo „ Žiadosť o zriadenie
kanalizačnej prípojky „
2/ K ohlaseniu priloží potrebné doklady:
− kópiu listu vlastníctva
− kópiu z katastrálnej mapy
− situáciu navrhovanej trasy kanalizačnej prípojky - jednoduchý nákres
− vyjadrenie dotknutých orgánov a organizácií – existencia podzemných inž. sietí /
SPP,VVS,VSE,Slovak Telecom /
3/ Vyplnené žiadosti a všetky potrebné doklady odovzdá na Obecnom úrade.
4/ Obecný úrad po odovzdaní kompletných dokladov vydá písomné stanovisko k budovaniu
kanalizačnej prípojky
5/ Vlastník- užívateľ nehnuteľnosti v spolupráci s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie,
zástupcom obce a stavebným dozorom so stavbou začne až po vykonaní obhliadky v teréne a po
obdražní písomného súhlasu od obce .
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Článok 6
Záverečné ustanovenia
1/ Kontrolnú činnosť na dodržiavanie tohto VZN vykonáva starosta obce, poverení poslanci OZ,
stavebný dozor a poverený pracovník VVS a.s. OZ Humenné.
2/ V prípade, že zo strany vlastníka-užívateľa nedôjde k splneniu VZN bude mu udelená pokuta vo
výške 165 , 50 eur v zmysle § 13 ods.8 písm a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a táto
skutočnosť bude oznámená na Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, ŠVS, ktorý uloží
pokutu právnickej osobe, fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie alebo fyzickej osobe podľa
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 / u právnickej osoby a fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie § 39 ods.2 písm.f/ do výšky 16 596,50 eur resp. fyzickej osobe § 40 ods.1
písm e/ do výšky 331,50 eur /.

Marián Čorný
starosta obce

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2012 o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a o
pripojení nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu bolo obecným zastupiteľstvom prerokované
dňa 20.01.2012 .
Obecné zastupiteľstvo uznesením č.7/ 2012 zo dňa 20.01.2012 sa uznieslo na VZN č. 1/2012, ktoré
15-tým dňom od vyvesenia na úradnej tabuli nadobúda účinnosť.

