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 Obecné zastupiteľstvo v Dulove na svojom zasadnutí konanom dňa 11.decembra 2013 
v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii sieťových odvetviach (ďalej lez 
„zákon o VK“) v platnom znení; zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
(vodný zákon) v platnom znení a vyhláškou MŽP SR č. 397/2003 Z. z.  ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovom a množstva vypúšťaných 
vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku 
a o smerných číslach spotreby vody (ďalej len „Vyhláška“) v platnom znení  a v súlade s 
Prevádzkovým poriadkom kanalizácie a Prevádzkovým poriadkom ČOV Dulov ďalej len 
„Prevádzkové poriadky“)  schválilo tento: 
 
 

Dodatok č. 1 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2008  

o používaní kanalizácie a čistiarne odpadových vôd 
 
 
ktorým sa všeobecne záväzné nariadenie mení nasledovne: 
 

I. 

Predmet dodatku 

 
1.  V čl. VI. s názvom „Povinnosti fyzických a právnických osôb v Obci Dulov, ktorí nie 

sú producentmi“ sa mení ods. 4 a ods. 5, ktoré teraz znejú:   
4. Vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti, v ktorej vzniká odpadová voda a nehnuteľnosť 

nie je napojená na verejnú kanalizáciu v časti obce, v ktorej je verejná kanalizácia 
zriadená, je povinný obci predložiť relevantné doklady o odvoze odpadu 
 /doklady o úhrade vývozov žumpy/ 2x za rok, spravidla v období fakturácie 
stočného. Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na nehnuteľnosti, ktoré sa nemôžu 
pripojiť na verejnú kanalizáciu /technické pripojenie/ alebo im bolo  vydané 
povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými 
vodami /čistička/. 

5. Vlastník nehnuteľnosti nesmie prečerpávať odpadové vody zo žumpy na zemský 
povrch, nakoľko môže dôjsť k ich vnikaniu do povrchových a podzemných vôd, 
a takéto konanie je priestupkom, resp. správnym deliktom podľa osobitných zákonov. 

 
2.  V čl. VIII. s názvom „Platobné podmienky“ sa v ods. 2  mení písm. b), ktoré teraz znie: 

b.)   určený paušálom, ktorý stanovuje Vyhláška t.j. 0,093 m3 na osobu a deň, ak  
       producent používa 

� vodu z vlastnej studne alebo 
� vodu z viacerých zdrojov vody. 



 
 

3.  Mení sa celé znenie čl. IX. s názvom „Priestupky“, ktoré znie nasledovne: 
 

1. Priestupku na úseku verejných kanalizácii sa dopustí a pokutou sa potresce od 16 € do 

829 €:  
a) vlastník kanalizačnej prípojky, ak nezabezpečí opravy a údržbu kanalizačnej 

prípojky na vlastné náklady, 
b) ten, kto vypúšťa do stokovej siete obsah žúmp a odpadové vody z domovej 
čistiarne odpadových vôd v prípade, že súčasťou verejnej kanalizácie je čistiareň 
odpadových vôd, ktorá zabezpečuje zodpovedajúce čistenie odpadových vôd 
v súlade s povolením na nakladanie s vodami, 

c) producent, ktorý bez súhlasu vlastníka verejnej kanalizácie a v rozpore so zmluvou 
odvádza odpadové vody od ďalšieho producenta,  

d) ten, kto porušil povinnosti týkajúci sa zákazu vykonávania činností v pásme 
ochrany /§ 19 ods. 5 zákona o VK/, a to v pásme ochrany je zakázané 

� vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné 
podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup 
k verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,  

� vysádzať trvalé porasty, 
� umiestňovať skládky, 
� vykonávať terénne úpravy. 

e) ten, kto porušil povinnosti ustanovené v § 27 zákona o VK, najmä: 
� každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval 

verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku, a aby 
neoprávnene nezasahoval do výkonu činností súvisiacich 
s prevádzkovaním verejnej kanalizácie, inak zodpovedá za škodu, ktorú 
tým spôsobil, 

� aby užívaním nehnuteľnosti nepoškodzoval a nenarušil prevádzku 
verejnej kanalizácie, najmä ich podzemných vedení a udržiaval porasty 
v pásme ochrany verejnej kanalizácie tak, aby neohrozovali bezpečnosť 
a spoľahlivosť verejnej kanalizácie, 

� na zariadeniach verejnej kanalizácie nemožno nič upravovať alebo meniť 
bez súhlasu vlastníka verejnej kanalizácie, príp. ich prevádzkovateľa, 

� pri opravách, rekonštrukciách, terénnych úpravách iných stavebných 
prácach vykonať po dohode s prevádzkovateľom neodkladne na svoje 
náklady prispôsobenie poklopov, vstupov do šachiet, zasúvadlových 
uzáverov a iných objektov a zariadení verejnej kanalizácie novému stavu. 

 
2. Priestupku na úseku verejných kanalizácii sa dopustí a pokutou sa potresce od 16 € do 

331 €: 
a) vlastník stavby a vlastník pozemku, kde vznikajú odpadové vody, ak nepripojí 

stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu a nesplní technické podmienky 
týkajúca sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a neuzatvorí 



zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa 
stavba alebo pozemok nachádza, je verejná kanalizácia zriadená a vlastník stavby 
alebo pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob 
nakladania s odpadovými vodami,  

b) ten, kto porušil všeobecne záväzné nariadenie obce, ktorým obec určuje spôsob 
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 
a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok. 

 
3. Priestupky uvedené v ods. 1 a 2 prejednáva príslušný Okresný úrad.  

 
 

4.  Mení sa celé znenie čl. IX. s názvom „Záverečné ustanovenia“ , ktoré sa zároveň 
prečísluje na čl. X. s názvom „Záverečné ustanovenia“, ktoré znie nasledovne: 

 
1. Dohľad na úseku verejných kanalizácií vykonáva ministerstvo, okresné úrady v sídle 

kraja a okresné úrady v rámci svojej pôsobnosti. 
2. V prípade, ak obec zo svojej pôsobnosti zistí porušenie ustanovení uvedených v tomto 

VZN alebo v príslušných právnych predpisov, podá podnet príslušným orgánom na 
prejedanie takéhoto protiprávneho konania. 

3. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny právneho predpisu stane niektoré ustanovenie tohto 
VZN neplatné alebo neúčinné, neplatnosť takéhoto ustanovenia nemá vplyv na 
platnosť ostatných ustanovení tohto VZN. V takomto prípade sa uvedený vzťah 
spravuje podľa príslušného ustanovenia zmeneného  právneho predpisu. 
 
 

II. 

Záverečné ustanovenia dodatku 

 
1. Ostatné ustanovenia VZN č. 2/2008 o používaní kanalizácie a čistiarne odpadových 

vôd schváleného dňa 21. mája 2008 zostávajú nezmenené v platnosti. 
2. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2008 o používaní kanalizácie a čistiarne odpadových vôd 

nadobúda účinnosť dňom ............................  
 
 
 
 
 
 
 

 


