Všeobecné záväzné nariadenie
obce Súlovce
č. 6/2013

O ODPADOVÝCH VODÁCH, VODÁCH Z POVRCHOVÉHO ODTOKU,
SPOPLATŇOVANÍ NÁHRADNÉHO ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD
A ZNEŠKODŇOVANÍ OBSAHU ŽÚMP PODĽA MIESTNYCH PODMIENOK
NA ÚZEMÍ OBCE SÚLOVCE

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach na základe ustanovenia podľa § 6 ods. 1)
zákona 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 a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení
neskorších predpisov (vodný zákon)
v y d á v a toto
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013
o odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku,
spoplatňovaní náhradného odvádzania odpadových vôd
a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok
čl. 1
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje povinnosti majiteľov nehnuteľností (fyzické a
právnické osoby) na území obce Súlovce pri odvádzaní vôd z povrchového odtoku,
spoplatňovaní náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp.
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čl. 2
ZÁKLADNÉ POJMY
1. Odpadovou vodou (tekutým domovým odpadom – ďalej len „TDO“) 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 je
hromadená v žumpách.
2. Producentom TDO je fyzická alebo právnická osoba, ktorej činnosťou TDO vzniká a ktorá
má v Obci Súlovce trvalý pobyt/sídlo, ale aj fyzická osoba, ktorá nemá v obci Súlovce trvalý
pobyt, ale je preukázateľným spôsobom majiteľom alebo nájomcom nehnuteľnosti
(rodinného domu, rekreačného domu a pod.) v k. ú. Obce Súlovce.
3. Voda z povrchového odtoku (dažďová voda) je voda z atmosferických zrážok, ktorá je
odvádzaná verejnou kanalizáciou.
4. Odvodňovací kanál sa rozumie prevádzkovo samostatný súbor objektov slúžiacich
verejnej potrebe na hromadné odvádzanie povrchových vôd výlučne z povrchového odtoku
z komunikácií a verejných plôch – dažďové vody.
5. Prevádzkovateľom ČOV Oponice – Súlovce (ďalej len „ČOV“) je obec Oponice.
čl. 3
PODMIENKY LIKVIDÁCIE TDO NA ČOV
1. Producent TDO je povinný pri jeho likvidácii dodržiavať všetky platné právne predpisy.
2. V miestach, kde sa TDO odvádza do žúmp vybudovaných v zmysle stavebného povolenia,
sa jeho zneškodnenie zabezpečuje vyčerpaním TDO a odvozom fekálnym vozidlom na
likvidáciu v ČOV.
3. Cena za likvidáciu TDO bola dohodou medzi Obcou Oponice a Obcou Súlovce stanovená
vo výške 2,30 EUR za 1 m3 dovezeného TDO. V tejto cene je zahrnutá aj cena za
likvidáciu pevného odpadu, ktorý zostane ako výstup z ČOV. V prípade zmeny nákladov na
prevádzku ČOV je Obec Oponice oprávnená kedykoľvek upraviť výšku ceny za likvidáciu
TDO, avšak túto zmenu musí bezodkladne písomne oznámiť Obci Súlovce, najneskôr však
30 dní pred jej úpravou.
4. V dohodnutej cene nie sú zahrnuté náklady spojené s dopravou – zvozom TDO do ČOV,
ani prípadné iné náklady spojené s nakládkou a vykládkou TDO. Tieto náklady znáša
v plnej výške producent odpadu.
5. Producent odpadu na základe údajov z evidencie prevádzkovateľa čističky o dovezenom
množstve TDO do ČOV uhradí cenu za likvidáciu TDO v hotovosti na Obecnom úrade
Oponice najneskôr do 10 pracovných dní od termínu vykládky TDO do ČOV. V prípade
omeškania s úhradou je producent odpadu povinný zaplatiť Obci Oponice pokutu vo výške
0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. V prípade omeškania dlhšieho ako 30 dní
Obec Oponice oznámi bezodkladne Obci Súlovce, že predmetný občan má
u prevádzkovateľa ČOV dlh (vrátane pokuty), zdokladuje jeho výšku a predmetný dlh
uhradí Obec Súlovce z obecných prostriedkov v termíne do 10 pracovných dní od prijatia
oznámenia. Následne dlh od občana Súloviec vymáha Obec Súlovce. Ak ani Obec
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Súlovce neuhradí predmetný dlh v stanovenom termíne, má Obec Oponice právo
jednostranne od tejto dohody odstúpiť v 1 mesačnej lehote, ktorá začína plynúť od prvého
dňa nasledujúceho mesiaca kedy k porušeniu dohody vyššie uvedeným spôsobom došlo.
6. Obec Oponice informuje bezodkladne starostu obce Súlovce o všetkých rozhodujúcich
skutočnostiach súvisiacich s prevádzkou ČOV, ktoré by mohli ohroziť alebo znemožniť
plnenie predmetu tejto dohody (zmena prevádzkových hodín ČOV, havária ČOV a pod.),
o prípadoch, kedy bol do ČOV privezený nebezpečný odpad, ktorý spôsobil alebo mohol
spôsobiť nefunkčnosť resp. haváriu ČOV.
7. Obec Súlovce bezodkladne oboznámi starostu Obce Oponice o akejkoľvek zmene
podmienok zvozu TDO do ČOV zo strany Obce Súlovce resp. producentov odpadu.
V prípade, že ČOV bude mimo prevádzky, zabezpečí Obec Súlovce likvidáciu TDO iným
spôsobom.
8. Producent odpadu zabezpečuje na svoje vlastné náklady zvoz TDO do ČOV na tento účel
určeným vozidlom s kvalifikovanou obsluhou. Pred vyložením TDO do ČOV musí
producent odpadu preukázať platným dokladom totožnosti alebo výpisom z obchodného
alebo iného obdobného registra resp. Potvrdením Obecného úradu Súlovce (viď. Príloha č.
1) skutočnosť, že je oprávnený na likvidáciu TDO v ČOV.
9. Producent odpadu je zodpovedný za to, že do ČOV nebude odvezený nebezpečný odpad
alebo iný odpad, ktorý by mohol ohroziť prevádzku ČOV alebo spôsobiť jej haváriu.
V prípade porušenia tejto zodpovednosti je producent odpadu povinný uhradiť Obci
Oponice ako prevádzkovateľovi ČOV všetku škodu, ktorá týmto vznikla, vrátane sankcie,
ktorá by bola eventuálne uložená príslušným orgánom Obci Oponice, za predpokladu, že
mu jej výšku riadne preukáže.
čl. 5
VODA Z POVRCHOVÉHO ODTOKU – DAŽĎOVÁ VODA
1. Voda z povrchového odtoku (dažďová voda), dopadajúca na strechu stavebných objektov
alebo ich časti, ako aj voda dopadajúca na pozemok musí byť odvedená do podzemného
alebo povrchového odvodňovacieho kanála, ak sa nachádza v blízkosti pozemku,
pomocou vpustov alebo odvodňovacieho potrubia.
2. V prípade, ak sa v blízkosti pozemku nenachádza odvodňovací kanál alebo technické
parametre kanála neumožňujú odviesť vodu do odvodňovacieho kanála, voda z
povrchového odtoku musí byť zvedená do terénu v rámci pozemku majiteľa. Na pozemku
sa pre tieto účely vybuduje trativod, resp. vsakovacie objekty.
3. Náklady spojené s odvedením dažďovej vody z povrchového odtoku alebo vybudovaním
trativodu hradí majiteľ nehnuteľnosti, na ktorú zrážky spadnú.
4. Pri odvádzaní dažďovej vody z povrchového odtoku nesmie dôjsť k narušeniu vlastníckeho
práva susedných nehnuteľností a ani k poškodeniu priľahlých nehnuteľnosti vplyvom
nevhodného umiestnenia trativodu.
5. Odvádzať dažďovú vodu z povrchového odtoku na chodníky a miestne komunikácie je
zakázané.
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čl. 6
PRIESTUPKY, SANKCIE A POKUTY
1. V prípadoch, kedy zákon zveruje oprávnenie obci prejednať priestupok alebo správny
delikt, je obec povinná prejednať tento priestupok alebo správny delikt len v zákone
upraveným spôsobom.
2. Skutkové podstaty priestupkov upravuje zákon v ustanoveniach §40 zák. č. 442/202 Z. z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, kde
zákonodarca zveruje oprávnenie prejednávať priestupky len vecne a miestne príslušným
obvodným úradom životného prostredia.
čl. 7
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa
na zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení
neskorších predpisov.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Súlovciach dňa 29.4.2013 uznesením číslo 20.117.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenia obce nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia
účinnosti Dohody o využívaní ČOV Oponice – Súlovce občanmi obce Súlovce.

V Súlovciach dňa 29.4.2013

Ing. Gabriel Svorad
starosta obce
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Vyvesené :
Zvesené :
Príloha č. 1 k VZN č. 6/2013

VZOR
POTVRDENIE
o oprávnenosti vyvážať tekutý domový odpad do ČOV Oponice – Súlovce
Obecný úrad Súlovce týmto potvrdzuje, že fyzická osoba/právnická osoba
František Mrvečka, Súlovce č. 199
je osobou oprávnenou v zmysle čl. I bod 2. Dohody o využívaní ČOV Oponice – Súlovce
občanmi obce Súlovce na vývoz tekutého domového odpadu do ČOV Oponice – Súlovce.
Potvrdenie je platné do .......................... (max. 3 roky).
V Súlovciach, dňa..........................
_______________________
Ing. Gabriel Svorad
starosta Obce Súlovce
( pečiatka Obce Súlovce)
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