
 

Obecné zastupiteľstvo obce Vydrník na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 

zákona č. 442/2002  Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení 

neskorších predpisov (vodný zákon) 

 

  

vydáva  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 OBCE VYDRNÍK č.3/2013 

o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami 

 na území obce Vydrník. 
  
  

Článok 1 

 

Úvodné ustanovenia 

  
1. Účelom tohto nariadenia je zabezpečenie podmienok na hospodárnu a bezporuchovú 

prevádzku verejnej kanalizácie 

2. Obec ako správca verejnej kanalizácie (ďalej len dodávateľ) je povinná starať sa 

o údržbu verejnej kanalizácie a neodkladne zabezpečiť vykonávanie jej opráv. 

3. Verejnou kanalizáciou sa rozumie kanalizácia vo vlastníctve obce a v jej prevádzke 

a je určená na hromadné odvádzanie odpadových vôd, každý tvorca odpadových vôd 

je povinný v časti obce kde je vybudovaný kanalizácia tieto odpadové vody odvádzať 

do verejnej kanalizácie. 

  
Článok 2 

 

Práva a povinnosti dodávateľa 

  

1. Manipulovať so zariadením verejnej kanalizácie môžu len tí, ktorí sú na to 

dodávateľom určení. 

2. Dodávateľ je povinný starať sa o údržbu verejnej kanalizácie a jej čistenie.  

Článok 3 

Práva a povinnosti odberateľa 

  

1. Občan alebo organizácia (ďalej len „odberateľ), ktorý je napojený na verejnú 

kanalizáciu a vytvára odpadové vody, môže byť pripojený na verejnú kanalizáciu iba 

kanalizačnou prípojkou. 

2. Vybudovanie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu je možné vykonať len 

s písomným súhlasom vlastníka verejnej kanalizácie na základe písomnej žiadosti 

odberateľa. Zemné práce a materiál potrebný na pripojenie hradí žiadateľ. Pripojenie 

sa uskutoční pod odborným dozorom prevádzkovateľa verejnej kanalizácie. 

3. Bez súhlasu dodávateľa nemožno na zariadeniach verejnej kanalizácie nič opravovať 

alebo meniť. 



4. Odberateľ je povinný dodávateľovi platiť odplatu za odvádzanie odpadových vôd 

verejnou kanalizáciou. 

5. Každý tvorca odpadových vôd je povinný v časti obce, kde je vybudovaný 

kanalizačný zberač, tieto vody odvádzať do verejnej kanalizácie. 

 

 

 

Článok 4 

 

Úhrada nákladov za vyčistenie odpadových vôd 

  

 

Úhrada nákladov za vyčistenie odpadových vôd sa stanovuje za rok: 

 

1. Pre fyzické osoby, ktoré v obci vlastnia, alebo užívajú nehnuteľnosť – 4€ za jednu 

osobu. 

2. Podnikateľské subjekty na území obce – 50€ za objekt. 

 

Spôsob platenia za služby súvisiace s čistením odpadových vôd sa pre právnické aj fyzické 

osoby stanovuje takto:  

a)  v hotovosti priamo do pokladne obce, 

b) bezhotovostným prevodom na účet obce Vydrník, číslo účtu 26626-562/0200 vedený vo      

    VÚB, a.s.Poprad. 

 

 

Článok 5 

 

Nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp 

  
 Odpadové vody z objektov ktoré nie sú napojené na verejnú kanalizáciu a sú 

zachytávané v žumpách, je ich vlastník alebo užívateľ povinný odvážať do ČOV. Na 

odvážanie týchto vôd je potrebný súhlas prevádzkovateľa ČOV. Odpadové vody sa môžu 

prevážať iba vozidlami spôsobilými na prepravu fekálií. Poplatok za likvidáciu odpadových 

vôd v ČOV stanovuje jej prevádzkovateľ.  

 

  
Článok 6 

 

Kontrola a sankcie  

  

1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia sú oprávnené vykonávať orgány obce  

     a pracovníci obce. 

2. Za porušenie povinnosti uložených týmto nariadením môžu byť fyzické a právnické osoby  

     postihnuté v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  

     príslušným orgánom, resp. môže im byť uložená v rámci blokového konania pokuta vo  

     výške 17,-EUR. 

3. Za porušenie povinností uložených týmto nariadením môže právnickej osobe uložiť  

     starosta obce pokutu do výšky 3 320,- EUR v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  

     zriadení v znení neskorších predpisov. 

  



 

Článok 7 

 

Záverečné ustanovenia  

  

1. Toto nariadenie sa netýka objektov, z ktorých odpadové vody sú zachytávané 

v nepriepustných  žumpách v súlade so stavebným zákonom a s vlastným režimom 

likvidácie odpadových vôd. Túto skutočnosť spolu s atestom o nepriepustnosti žúmp 

a likvidácii odpadových vôd je potrebné dokladovať. 

2. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych 

predpisov. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013  schválilo obecné zastupiteľstvo obce 

Vydrník na svojom zasadnutí dňa 12.12.2012 uznesením č. 12/2012 

 

 

     Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013  

 

 

 

 

 

                                                                                                                Peter Slobodník   

starosta obce 

 


