Obecné zastupiteľstvo obce Kuchyňa podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami §17 ods. 1 písm.
a) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene
a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach a zákona 364/2004
Z. z. zákona o vodách

vydáva

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2010

OBCE

O čistení odpadových vôd v obci Kuchyňa
Článok 1.
Všeobecné ustanovenia
1. Komunálne odpadové vody (ďalej len „odpadové vody“) sú odpadové vody obsahujúce rôzny
podiel odpadových vôd z domácností, zariadení, priemyslu, zo služieb, sociálnej vybavenosti
a vody z povrchového odtoku, ako aj všetkých ostatných vôd vtekajúcich do verejnej
kanalizácie
2. 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
3. Producent 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
4. K súboru objektov a zariadení verejnej kanalizácie patria:

- čistiareň odpadových vôd ( ďalej len ČOV )
- verejné stoky
- kanalizačné prípojky
- kanalizačné prečerpávacie stanice
5. Kanalizačná prípojka sa delí na časť verejnú a na časť domovú
6. Investorom novovybudovanej prípojky je vlastník nehnuteľnosti
Článok 2.
Správa verejnej kanalizácie
1. Správcom verejnej kanalizácie je obec Kuchyňa
2. Bez súhlasu správcu nemožno na zariadeniach verejnej kanalizácie nič upravovať
alebo meniť
3. Manipulovať so zariadením verejnej kanalizácie môžu len pracovníci určení obecným
úradom
4. Títo pracovníci majú právo vstupovať na nehnuteľnosť pripojenú na verejnú
kanalizáciu na zistenie, poprípade odstránenie porúch na verejnej kanalizácii

Článok 3.
Podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu a vyprázdňovania obsahu domových
žúmp
1. Každý producent odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie je povinný
uzatvoriť písomnú zmluvu s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie
2. Žiadateľ o novú prípojku na verejnú kanalizáciu podá žiadosť na obecnom úrade na
tlačive“ Žiadosť o pripojenie“, ktorú získa na obecnom úrade.
3. Producent odpadových vôd vypúšťaných do žúmp, ktorý ešte nie je napojený na
verejnú kanalizáciu, požiada o ich likvidáciu na tlačive „ Žiadosť o likvidáciu
odpadových vôd“, ktorú získa na obecnom úrade .
4. Obec zo žiadateľom o novú prípojku na verejnú kanalizáciu a so žiadateľom
o likvidáciu obsahu žúmp uzatvorí písomnú „Zmluvu“, ktorej súčasťou budú
i Všeobecné zmluvné podmienky ( ďalej len „VZP“).
5. Verejnú časť prípojky môže montovať len organizácia určená Obecným úradom, aby
bola zaručená vodotesnosť prípojky a úprava vozovky.
6. Spojka verejnej a domovej časti prípojky musí byť prevedená odborníkom a pred
spustením do prevádzky bude prevzatá zástupcom obce ( obsluhou ČOV ).
7. Termín realizácie prípojok určí obec, z dôvodu rozkopávky cesty. Všetky náklady
uhradí žiadateľ.

Článok 4.
Spôsob dopravy odpadových vôd

1. Doprava odpadových vôd do ČOV bude prednostne zabezpečovaná prostredníctvom
verejnej kanalizácie
2. Producenti odpadových vôd, ktorí ešte nie sú napojení na verejnú kanalizáciu, budú
vyprázdňovať obsah žúmp iba prostredníctvom prepravcu, s ktorým má obec
uzatvorenú zmluvu

Článok 5.
Cena za vyčistenie odpadových vôd

1. Žiadateľ je povinný správcovi ČOV zaplatiť za vyčistenie podľa množstva odobratej
vody z verejného vodovodu vyjadreného v m ³
2. Cenu za vyčistenie 1m³je :
- 0,88 EUR/m³ pre producenta pripojeného na verejnú kanalizáciu a pre toho,
ktorému zvoz kalov zabezpečuje obec, poplatok bude znížený o 20% ako straty
- 0,33 EUR/m³ pre producenta nepripojeného na verejnú kanalizáciu
- 0,76 EUR/m³ pre producenta mimo katastra obce Kuchyňa
3. Manipulačný poplatok za 1m³ pre producentov, ktorí nepreukážu skutočnú spotrebu
vody odpočtom vodomeru a zvážanie kalu zabezpečuje obec:
- 2,92 EUR/ m³

Článok 6.
Zákaz , pokuty a priestupky
1. Do kanalizácie sa zakazuje vypúšťať:
- rádioaktívne a infekčné látky ohrozujúce zdravie
- látky narúšajúce materiál stokovej časti alebo ČOV
- horľavé a výbušné látky, prípadne látky, ktoré zmiešaním so vzduchom tvoria
výbušné, dusivé alebo otravné zmesi
- pesticídy, omamné jedy, žieraviny a soli
- ropné látky
2.

Priestupku sa dopustí vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody
ak:
-

uvedenú nehnuteľnosť nepripojí na verejnú kanalizáciu
nesplní technické podmienky týkajúce sa miesta a spôsobu pripojenia na
verejnú kanalizáciu
- neuzatvorí zmluvu o pripojení na verejnú kanalizáciu a o likvidácii obsahu
žúmp
- nepreukáže spôsob likvidácie odpadových vôd
3. Za priestupky uvedené v bode 2 bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta
v zmysle čl.7 „VZP“
Článok 7.
Záverečné ustanovenie
Toto VZN bolo prerokované a schválené obecným zasadnutím v Kuchyni dňa ..........
a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. Uvedeným dňom stráca
platnosť VZN č.1/2008 zo dňa 21.11.2008

Vyvesené: 22.02.2010

Schválené: 12.03.2010

Róbert B u j n a
starosta

V Kuchyni, dňa 12.03.2010

Zvesené:

.

