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Všeobecné záväzné nariadenie obce Babiná
č. 3/2016
o podmienkach odvádzania a likvidácie odpadových splaškových vôd
obecnou verejnou kanalizáciou v obci Babiná
Obecné zastupiteľstvo obce Babiná na základe ustanovení § 4 ods. 3 písm. g), ustanovení
§6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení
neskorších predpisov a doplnkov, v nadväznosti na § 36 ods. 1 zákona NR SR č. 364/2004 z.z.
o vodách (vodný zákon), v súlade s § 3 ods. 2 zákona NR SR č. 188/2003 Z.z. o aplikácii čistiarenského kalu a sedimentov do pôdy, vyhl. č. 397/2003 Z.z. a č. 209/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstvom
vypúšťaných vôd., o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných vôd a v súlade so zákonom č.
276/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetví v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní
tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“):
§1
Predmet úpravy
1.1

1.2

Toto VZN upravuje vzájomné obchodné i technické podmienky dodávateľa a odberateľa
pri odvádzaní a likvidácii odpadových vôd obecnou verejnou kanalizáciou, (ďalej len
OVK) ktorej vlastníkom je Obec Babiná a prevádzkovateľom AQUAMAAT, spol. s r.o. ,
Lúčna 48, Nemce na základe mandátnej zmluvy zo dňa 1. 5. 2010 (ďalej len dodávateľ
a prevádzkovateľ).
Odberateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má s dodávateľom – Obcou Babiná
uzatvorenú hospodársku zmluvu.
Toto VZN je povinnou prílohou obchodnej zmluvy a podpísaním obchodnej zmluvy
sa určené podmienky vo VZN stávajú pre zmluvné strany záväzné.
§2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto VZN sú vymedzené pojmy:
2.1

2.2

2.3

Obecná verejná kanalizácia (OVK) je prevádzkovo samostatný súbor objektov
a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd
umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a čistenie odpadových vôd.
Domová kanalizačná prípojka (DKP) je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové
vody z pozemku alebo miest vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu
alebo stavby až po zaústenie do OVK. Zaústenie je súčasťou OVK. DKP sa
odvádzajú odpadové vody z objektu alebo nehnuteľností, ktorá je pripojená na OVK.
Producentom odpadových vôd /odberateľom/ je fyzická alebo právnická osoba,
ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd do OVK s dodávateľom

a ktorá vypúšťa odpadové vody do OVK. Odberateľom je vlastník (správca) objektu
alebo nehnuteľnosti, z ktorej sa odpadové vody do OVK odvádzajú. U budov (napr.
bytové domy), v ktorých spoluvlastníkom budovy je vlastník bytu alebo nebytového
priestoru, je odberateľom spoločenstvo vlastníkov.
Odberateľ –fyzická osoba je v zmluve identifikovaný: menom, priezviskom, dátumom
narodenia, prípadne rodným číslom a adresou trvalého pobytu. Odberateľ v súlade so
zákon.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, podpisom obchodnej zmluvy súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov pre interné účely
dodávateľa, vrátane ich použitia a spracovania i systéme fakturácie.
Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba je v zmluve identifikovaná obchodným menom, adresou sídla, IČO, DIČ a údajom o registri, v ktorom je ako podnikateľ
zapísaná.
2.4
Revízna kanalizačná šachta je šachta určená na vstup do kanalizácie alebo do kanalizačnej prípojky na účely kontroly a vykonávania potrebných prevádzkových úkonov.
2.5
Meradlom (ďalej len vodomer) je meracie zariadenie umiestnené na vodovodnej prípojke, ktorým sa meria množstvo vody dodanej z verejného vodovodu alebo určuje
množstvo vody odvedenej do OVK (fakturačné meradlo).
2.6
Odpadové vody sú komunálne, splaškové vody z domácností a objektov fyzických
a právnických osôb vtekajúce do OVK.
Do OVK je zakázané vypúšťať:
- povrchové, dažďové (zrážkové) vody, vody z bazénov,
- odpadové vody z chovu hospodárskych zvierat,
- z priemyselných prevádzok (nebezpečné látky, chemikálie, atď.)
Do odpadovej vody nepatria:
- oleje , ropné produkty, štrk, piesok, betón, žiletky, hygienické vložky, jednorázové
plienky, klince, textil, fólie, igelitové tašky a sáčky, silónové pančuchy, črevá, jedy,
pesticídy, horľavé látky a iné predmety, ktoré môžu spôsobiť poruchu čerpadla
a iných zariadení.
Stočné je odplata, ktorú platí odberateľ dodávateľovi za odvádzanie odpadových vôd OVK
vyjadrená v Eurách.
§3
Kanalizačné prípojky
3.1

3.2
3.3

3.4

Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z miesta
vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až o zaústenie
do OVK.
Pripojenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu je možné iba so súhlasom
prevádzkovateľa verejnej kanalizácie, ktorý určí presné miesto pripojenia.
Ak nie je na kanalizačnom potrubí počas výstavby osadená odbočka, napojenie prípojky
sa vykoná vyvŕtaním otvoru do potrubia a osadením špeciálnej spojky s gumovou
manžetou. Zásah do verejnej kanalizácie môže vykonať iba oprávnená osoba so
súhlasom prevádzkovateľa verejnej kanalizácie.
Vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady a
to spôsobom určených prevádzkovateľom / vlastníkom OVK. Pri zmene vlastníctva
nehnuteľností prechádza vlastníctvo kanalizačnej prípojky na nového vlastníka
nehnuteľnosti.

§4
Voda z povrchového odtoku – dažďová voda
4.1

4.2

4.3
4.4

4.5

Voda z povrchového odtoku /dažďová voda/ dopadajúca na strechu stavebných objektov
alebo ich častí, ako ja voda dopadajúca na pozemok musí byť odvedená do podzemného
alebo povrchového odvodňovacieho kanála, nachádzajúca sa v blízkosti pozemku,
pomocou vstupov alebo odvodňovacieho potrubia.
V prípade, že v blízkosti pozemku sa 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.
Náklady spojené s odvedením dažďovej vody alebo s vybudovaním vsakovacích
objetkov hradí majiteľ nehnuteľnosti, na ktorú zrážky padajú.
Pri odvádzaní dažďových vôd z povrchového odtoku nesmie dôjsť k narušeniu
vlastníckeho práva susedných nehnuteľností a ani k poškodeniu priľahlých
nehnuteľností vplyvom nevhodného umiestnenia trativodu.
Odvádzať dažďovú vodu z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie
je zakázané!
§5
Všeobecné podmienky pripojenia na OVK a vypúšťania vôd do OVK

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
5.6

5.7

5.8

Vlastník nehnuteľnosti ležiacej v obci , v ktorej je vybudovaná kanalizácia a čistiareň
odpadových vôd a v jeho nehnuteľnosti vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť
nehnuteľnosť na OVK a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta
napojenia na OVK, ak nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob
nakladania s odpadovými vodami.
Žiadateľ o pripojenie na OVK sa môže pripojiť na verejnú kanalizáciu len na základe
vydaného stavebného povolenia – ohlásenie drobnej stavby, resp. rozhodnutia o povolení
stavby a povinný je uzavrieť zmluvu o odvádzaní a likvidácii odpadových vôd /hospodársku zmluvu/ medzi ním a vlastníkom resp. prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.
Vlastník verejnej kanalizácie alebo jej prevádzkovateľ nezodpovedá za škody a ušlý zisk
vzniknuté pri obmedzení alebo prerušení odvádzania odpadových vôd z dôvodu mimoriadnej udalosti, pri prerušení dodávky elektrickej energie alebo z dôvodu, pre ktorý je
prevádzkovateľ oprávnený odvádzanie odpadových vôd obmedziť alebo prerušiť.
Nehnuteľnosť možno pripojiť na OVK podľa systému sústavy verejnej kanalizácie
jednou kanalizačnou prípojkou. So súhlasom prevádzkovateľa OVK možno
v odôvodnených prípadoch vybudovať jednu kanalizačnú prípojku pre viac nehnuteľností
alebo viac kanalizačných prípojok pre jednu nehnuteľnosť.
Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať alebo odvádzať iba odpadové vody mierou
znečistenie a množstvom zodpovedajúce prevádzkovému poriadku OVK.
Súčasťou OVK je čistiareň odpadových vôd, ktorá zabezpečuje zodpovedajúce čistenie
odpadových vôd v súlade s povolením na nakladanie s vodami.
Do OVK je zakázané vypúšťať odpadové vody cez domové čistiarne odpadových
vôd a zo žumpy!
Zamestnanci poverení dodávateľom sú oprávnení vstupovať na nehnuteľnosti pripojené
na OVK v súvislosti s výkonom činností spojených s kontrolou a údržbou OVK, odpočtu
vodomerov, kontrolovaním množstva a akosti vypúšťaných odpadových vôd do OVK.
Vlastník OVK môže odmietnuť pripojenie na kanalizáciu alebo odvádzanie odpadových
vôd do OVK, ak

5.9
5.10

a) zneškodňovanie odpadových vôd je účelnejšie u ich producenta,
b) to neumožňuje kapacita OVK a ČOV,
c) zariadenia producenta nespĺňajú technické podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu vrátane meradla,
d) obsahujú látky toxické pre kal, látky zhoršujúce biologické procesy čistenia odpadových vôd alebo látky kumulujúce sa v kale do tej miery, že limitujú proces ďalšieho
nakladania s ním.
Kontrolu kvality vypúšťaných vôd do OVK vykonáva prevádzkovateľ kanalizácie.
Odberateľ má právo zúčastniť sa na vykonávanej kontrole.
Ak výsledok kontroly preukáže prekročenie dohodnutých podmienok hodnôt znečistenia
vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie, náklady spojené s vykonaním
kontroly zaplatí odberateľ na základe faktúry vystavenej dodávateľom.

§6
Povinnosti producenta odpadových vôd
6.1

6.2

Producent je povinný:
a) dodržiavať podmienky ustanovené v Prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie,
b) v nevyhnutnej miere umožniť vstup prevádzkovateľovi/vlastníkovi alebo ním
poverenej osobe na nehnuteľnosti pripojenú na OVK na účely zabezpečenia je
spoľahlivého chodu,
c) oznámiť prevádzkovateľovi /vlastníkovi poruchu na kanalizačnej prípojke,
d) oznámiť prevádzkovateľovi/vlastníkovi nové údaje súviacie s odvádzaním odpadových
vôd do OVK,
e) oznámiť prevádzkovateľovi/vlastníkovi zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
napojenej na OVK.
Producent nesmie bez súhlasu vlastníka bez súhlasu vlastníka OVK odvádzať odpadové
vody od ďalšieho producenta.
§7
Ochrana obecnej verejnej kanalizácie

7.1

7.2

Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval OVK, nerušil jej
prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskej činnosti
súvisiacej s prevádzkovaním OVK, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný dbať o to, aby užívaním
nehnuteľností nepoškodzoval a nenarušil prevádzku OVK, najmä jej podzemných vedení.
Ďalej je povinný udržiavať porasty na pozemkoch v pásme ochrany OVK tak, aby
neohrozovali jej bezpečnosť a spoľahlivosť. Pásma ochrany sú vymedzené najmenšou
vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia
alebo kanalizačného potrubia na obidve strany:
a) 1,5 m pri verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm,
b) 2,5 m pri verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
8
Odvádzanie, meranie množstva odpadových vôd a stanovenie stočného

8.1

Odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie je splnené vtokom odpadových vôd
vypúšťaných zo zariadenia odberateľa (producenta) do OVK.

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Ak sa dodávateľ (vlastník OVK) s odberateľom nedohodne v zmluve inak, ak nie je
množstvo odvedených vôd merané, má sa za to, že odberateľ, ktorý odoberá vodu
z verejného vodovodu, vypúšťa do OVK také množstvo vody, ktoré podľa zistenia
odobral z verejného vodovodu, s pripočítaním množstva vody, ktoré získal z iných
zdrojov. Takéto zistené množstvo odpadových vôd je podkladom pre vyúčtovanie
stočného.
Ak producent ako odberateľ pitnej vody z verejného vodovodu nemá nemontované
meradlo, resp. neodoberá vodu z verejného vodovodu alebo neposkytne dodávateľovi
pitnej vody súhlas s poskytnutím údajov o odobratom množstve pitnej vody, vypočíta sa
množstvo vypúšťaných odpadových vôd na základe smerných čísiel spotreby.
Smerné čísla spotreby sú určené všeobecne záväzným právnym predpisom a to vyhláškou
MŽP SR č. 397/2003 Z. z. a vyhl. 209/2013 Z.z , ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd,
o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku
a o smerných číslach spotreby vody.
Výpočet množstva vypúšťaných odpadových vôd vykoná vlastník OVK u producentov
podľa bodu 8.3 na základe vyplneného formuláru, ktorý bude súčasťou
hospodárskej zmluvy.
Za odvádzanie odpadových vôd OVK platí producent vlastníkovi OVK stočné.
Vlastník OVK každoročne určí uznesením Obecného zastupiteľstva obce Babiná výšku
stočného na základe stanovenej ceny Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. OZ obce
Babiná uznesením č.112-6/2016 z 29. 8. 2016 schválilo pre rok 2016 stočné vo výške
0,6568 €/m3.
Vlastník OVK poskytne vlastníkovi tlakovej kanalizačnej prípojky pre rok 2016 zľavu
vo výške 0,15 € za 1 m3 odvedenej odpadovej vody, ktorá zohľadňuje vynaložené
náklady producenta na elektrickú energiu spotrebovanú pri prečerpávaní odpadových
vôd. Vlastník OVK každoročne určí uznesením OZ obce Babiná výšku poskytovanej
zľavy na nasledujúci kalendárny rok.
Vlastník nehnuteľnosti, ktorá nie je napojená na obecnú kanalizačnú sieť, môže
odpadové vody odvádzať do nepriepustnej žumpy. Doklad o jej existencii je povinný
vlastník nehnuteľnosti predložiť obci. Povinnosť vlastníka nehnuteľnosti je odpad zo
žumpy priebežne zákonným spôsobom likvidovať podľa množstva vyprodukovaných
odpadových vôd a objemu žumpy, min. však 1x ročne. Doklad o likvidácii odpadových
vôd je povinný predložiť obci vždy do 31. 1. za predchádzajúci kalendárny rok.
V prípade, že potrebné doklady obci nepredloží, obec v zmysle § 77 vodného zákona
vyvolá jednanie na Okresnom úradu Zvolen, odbore starostlivosti o životné prostredie
z dôvodu podozrenia na vypúšťanie odpadových vôd bez povolenia. Odpad zo žúmp je
ZAKÁZANÉ vypúšťať do vodných tokov, miestnych rigolov, na pozemky.
Ak vlastník nehnuteľnosti, ktorá nie je napojená na obecnú kanalizačnú sieť, nepreukáže
obci doklad o nepriepustnosti žumpy, je povinný v termíne do 30. 4. 2017 vybudovať
kanalizačnú prípojku a pripojiť sa na OVK. Po stanovenom termíne obec zaháji konanie
z dôvodu podozrenia na vypúšťanie odpadových vôd bez povolenia v zmysle Vodného
zákona. V prípade zistenia porušenia zákona a porušenia tohto ustanovenia VZN bude
voči producentovi uplatnená sankcia.
V prípade, že vlastník nenapojí nehnuteľnosť na obecnú kanalizačnú sieť ani v termíne
do 31.10. 2017, vlastník OVK – obec Babiná to bude považovať za opakované
porušenie ustanovení tohto VZN.

8.10

8.11

8.12

Pri meraní množstva odvedených odpadových vôd pre podnikateľské subjekty sa bude
vychádzať podľa spotrebovanej pitnej vody v prevádzke. Podnikateľský subjekt je
povinný predložiť čestné prehlásenie, že v jeho objekte sa nenachádza iný zdroj vody,
ako je verejný vodovod. V prípade, že využíva iný zdroj vody, je povinný mať na odtoku
odvedenej odpadovej vody nainštalované meracie zariadenia, riadne a pravidelne certifikované v súlade s STN.
Producenti splaškových vôd – právnické subjekty sú povinní v prípade, že fakturácia za
splaškové vody sa bude realizovať podľa stavu odobratej pitnej vody, priniesť kópiu
alebo originál faktúry za odobratú pitnú vodu za príslušné fakturačné obdobie, ak nedali
dodávateľovi pitnej vody súhlas na poskytnutie týchto údajov pre Obec Babiná.
V prípade, že podnikateľský subjekt nie je napojený na OVK, je povinný odpadové vody
zhromaždovať v nepriepustnej žumpe a podľa potreby zneškodňovať odpadové vody
zákonným spôsobom. Každoročne v termíne do 31. 1. je povinný predložiť na Obecnom
úrade Babiná doklad o spôsobe likvidácie odpadových vôd. V prípade, že potrebné
doklady obci nepredloží, obec v zmysle § 77 vodného zákona zaháji konanie z dôvodu
podozrenia na vypúšťanie odpadových vôd bez povolenia v zmysle Vodného zákona.
V prípade zistenia porušenia zákona bude voči producentovi uplatnená sankcia.
§9
Platenie stočného

9.1
9.2
9.3

9.4

Odpočet a vyúčtovanie stočné bude vykonávať vlastník OVK 2x ročne, v marci
a v septembri.
Producent je povinný uhradiť stočné vlastníkovi OVK na základe vystavenej faktúry
alebo platobného výmeru do 14 dní od doručenia.
Úhradu stočného vykoná producent v stanovenej lehote v hotovosti do pokladne OcU
Babiná alebo na bankový účet vlastníka OVK uvedený vo faktúre alebo na platobnom
výmere.
V prípade neuhradenia stočného v lehote splatnosti je vlastník OVK oprávnený účtovať
úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý omeškaný deň. V prípade
neuhradenia stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní môže vlastník OVK prijať opatrenia
na zamedzenie vtoku odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie.
§ 10
Povinnosti producenta odpadových vôd

10.1

Producent odpadových vôd je povinný:
a) dodržiavať podmienky ustanovené v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie
a podmienky dohodnuté v zmluve o odvádzaní a likvidácii odpadových vôd,
b) v nevyhnutnej miere umožniť prevádzkovateľovi OVK vstup na nehnuteľnosť
pripojenú na OVK na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie OVK, zistenia stavu
meradla, na vykonanie údržby a opráv kanalizačnej siete, alebo na vykonanie kontrol
ného merania množstva a kvality vypúšťaných odpadových vôd do OVK,
c) oznámiť prevádzkovateľovi zistenú poruchu na domovej kanalizačnej prípojke,
prípadne na meradle a na vlastné náklady poruchu bezodkladne odstrániť,
d) oznámiť prevádzkovateľovi nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd
a údaje, ktoré majú vplyv na výpočet – stanovenie ceny stočného,
e) oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
pripojenej na OVK,

10.2

f) oznámiť prevádzkovateľovi zistenú poruchu na domovej tlakovej kanalizačnej prípojke, na poruche čerpadla, v prípade, že príčina poruchy bude spôsobená vinou
producenta, náklady na jeho opravu, resp.výmenu bude znášať na vlastné náklady
producent.
Producent nesmie bez súhlasu vlastníka verejnej kanalizácie odvádzať odpadové vody
od ďalšieho producenta.
§ 11
Neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie

11.1

11.2

Neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie je:
a) vypúšťanie bez stavebného povolenia, bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd alebo v rozpore s touto zmluvou,
b) vypúšťanie v rozpore s podmienkami ustanovenými prevádzkovým poriadkom OVK,
c) vypúšťanie bez merania, ak je dohodnuté alebo je v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve o odvádzaní a likvidácii odpadových vôd,
d) vypúšťanie s používaním meradla, ktoré v dôsledku zásahu nezaznamenáva množstvo
alebo zaznamenáva menšie množstvo, ako je skutočné.
Kto neoprávnene vypúšťa odpadové vody do OVK, je povinný nahradiť škodu prevádzkovateľovi kanalizácie. (§ 420 Občianskeho zákonníka)

§ 12
Prerušenie alebo obmedzenie odvádzania odpadových vôd OVK
12.1

12.2

Prevádzkovateľ (vlastník) môže prerušiť alebo obmedziť odvádzanie odpadových vôd
do OVK:
- z dôvodu mimoriadnej udalosti (zákon o civilnej obrane),
- pri poruche na OVK,
- pri vykonávaní pravidelných opráv, údržbárskych a revíznych prácach,
- ak sa zistilo neoprávnené pripojenie kanalizačnej prípojky,
- ak neumožní producent prístup k meradlu, neposkytne súčinnosť – presné
zistenie množstva vypúšťaných odpadových vôd,
- ak producent neodstráni poruchu na svojej domovej kanalizačnej prípojke,
- v prípade neplnenie iných povinností producentom, ktoré mu vyplývajú zo zákona
č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejnej kanalizácii v z.n.p.
Prevádzkovateľ je povinný prerušenie odvádzania odpadových vôd oznámiť
v dostatočnom predstihu a v zmysle zákona 442/2002 Z.z. v z.n.p.

§ 13
Priestupky a sankcie
13.1

Pri nedodržaní tohto VZN schváleného OZ Babiná je obec oprávnená uložiť pokutu
nasledovne:
1. Pri nedodržaní povinností v článku 2.6 a tým úmyselným, či nedbalostným spôsobením škody na zariadení kanalizácie alebo ČOV, uložiť pokutu vo výške spôsobenej škody, najmenej však:
- pre fyzické osoby vo výške
1000,- €
3000,- €
- pre právnické osoby a podnikateľov vo výške

2. Pri nedodržaní článkov tohto VZN č. 3.2, 4.5, 5.2, 5.6, 6.2, 8.8 a 8.9 je stanovená
pokuta vo výške 33,- €
- pri opakovanom porušení: 66,- €.
13.2

13.3

Priestupku na úseku verejných kanalizácii sa dopustí :
a) ten, kto vypúšťa odpadové vody do OVK cez domové čistiarne odpadových vôd
a žumpy v prípade, že súčasťou OVK je aj čistiareň odpadových vôd, ktorá zabezpečuje zodpovedajúce čistenie odpadových vôd,
b) vlastník nehnuteľností, na ktorej vznikajú odpadové vody, ak nepripojí nehnuteľnosť
na OVK a nesplní techn. podmienky týkajúce sa najmä miesta pripojenia, neuzatvorí
zmluvu o pripojení s vlastníkom OVK, ak v danej obci je vybudovaná OVK
c) producent, ktorý bez súhlasu vlastníka OVK a v rozpore so zmluvou odvádza
odpadové vody od ďalšieho producenta.
Za priestupky uvedené v bode 11.1 a 13.2 uloží OU, odbor starostlivosti o životné
prostredie pokutu v zmysle zákona č. 442/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

§ 14
Prechodné a záverečné ustanovenia
14.1

14.2
14.3
14.4

Obec Babiná, vlastník a prevádzkovateľ OVK, má spracovaný prevádzkový poriadok
verejnej kanalizácie. Prevádzkovanie kanalizácie a ČOV je zabezpečené odborne
spôsobilou osobou formou mandátnej zmluvy.
VZN č. 3/2016 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Babiná na 8. zasadnutí dňa
14. 12. 2016 uznes.č. 142-8/2016.
Prijatím VZN č. 3/2016 stráca účinnosť VZN č. 6/2015 o podmienkach odvádzania
a likvidácie odpadových splaškových vôd obecnou verejnou kanalizáciou.
VZN č. 3/2016 nadobudne účinnosť dňom: 1. 1. 2017.

Babiná, 15. 12. 2016

Gregušová Jana
starostka obce

