
DODATOK Č. 1 
  K 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 5/2016 

 
O VEREJNEJ KANALIZÁCII, ODPADOVÝCH VODÁCH, 

VODÁCH Z POVRCHOVÉHO ODTOKU, SPOPLATŇOVANÍ 
SPRACOVANIA ODPADOVÝCH VOD A ZNEŠKODŇOVANÍ 

ODPADOVÝCH VOD ZO ŽÚMP 
 
Dodatok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, 
vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd a zneškodňovaní 
odpadových vôd zo žúmp rieši zrušenie článku 10 v plnom rozsahu a bez náhrady 
a v dôsledku technickej úpravy následný posledný článok 11 ( Záverečné ustanovenia) sú 
prečíslované na článok 10. Ostatné znenie VZN ostáva nezmenené. 

Zrušený článok : 

 čl. 10 

Priestupky, sankcie a pokuty 

1. Priestupku voči tomuto nariadeniu sa dopúšťa ten, kto. 

a) vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne odpadových vôd a žumpy,                 
b) produkuje odpadové vody a nevybuduje prípojku, respektíve nepripojí nehnuteľnosť na verejnú 
kanalizáciu do 12 mesiacov od sprevádzkovania verejnej kanalizácie alebo nevybuduje kanalizačnú 
prípojku pre nový stavebný objekt pred jeho kolaudáciou,                                                                                    
c) nesplní technické podmienky pri výstavbe kanalizačnej prípojky týkajúce sa miesta a spôsobu 
pripojenia na verejnú kanalizáciu a nevykoná úpravy, ktoré sú potrebné na bezpečnú a spoľahlivú 
prevádzku verejnej kanalizácie , alebo neprizve pracovníka prevádzkovateľa verejnej kanalizácie na 
kontrolu prípojky pre jej zasypaním, nevybuduje kanalizačnú prípojku podľa predloženej projektovej 
dokumentácie,                                                                                                                                                     
d) neuzatvorí zmluvu o pripojení a likvidácii odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie 
a vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie,                                                                                                                       
e) nevie písomne preukázať spôsob likvidácie odpadových vôd produkovaných na svojom pozemku 
(potvrdenia o zaplatení za likvidáciu odpadových vôd), ak v mieste producenta nie vybudovaná 
verejná kanalizácie, respektíve od doby vybudovanie kanalizačnej prípojky,                                                        
f) vypúšťa do verejnej kanalizácie iné ako odpadové vody definované v čl. 2 ods. 6 tohto nariadenia 
a spôsobí haváriu biologického čistenia odpadových vôd,                                                                                        
g) odvedie vody z povrchového odtoku (dažďová voda) do splaškovej kanalizácie,                                          
h) ten, kto vhadzuje alebo vysýpa do verejnej kanalizácie predmety, ktoré môžu hroziť funkciu verejne 
kanalizácie alebo poškodiť proces biologického čistenia odpadových vôd,                                                           
i) neumožní vstup prevádzkovateľovi alebo ním poverenej osobe na pozemok za účelom kontroly 
kanalizačnej prípojky respektíve verejnej kanalizácie. 



2. Za priestupok uvedený v odseku 1 písmeno a) až c) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta 
do výšky 166 €. 

3. Za priestupok uvedený v odseku1 písmeno d) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta až do 
výšky 332 € za neuzatvorenie zmluvy a požadovaná úhrada stočného za obdobie od sprevádzkovania 
verejnej kanalizácie v mieste nehnuteľnosti po dobu uzatvorenia zmluvy. 

4.  Za priestupok uvedený v odseku 1 písmeno e) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta až do 
výšky 166 €. 

5. Za priestupok uvedený v odseku 1 písmeno f) až h) bude fyzickej alebo právnickej osobe  uložená 
pokuta až do výšky 664 €. V prípade poškodenia biologického procesu čistenia odpadových vôd bude 
od producenta vymáhaná plná výška nákladov spojená s odstraňovaním havárie a opätovným 
obnovením prevádzky ČOV. 

6. Za priestupok uvedený v odseku 1 písmeno g) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta až do 
výšky 332 €. 

7. Za priestupok uvedený v odseku 1 písmeno i) bude fyzickej alebo právnickej osobe  uložená pokuta 
až do výšky 100 €. 

8. Obec je oprávnená uložiť pokutu aj opakovane.  

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/ 2016 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách 
z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd a zneškodňovaní 
odpadových vôd z žúmp schválilo Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach na svojom rokovaní 
dňa 15.12.2021 
uznesením č. 27/2021 

 
V Opatovciach, dňa 29.11.2021                

             

    Mgr. Iveta Mondeková 

    starostka obce Opatovce 

 

 

 
 dňa 

1. Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Opatovce  29.11.2021 

2. Návrh VZN zvesený z úradnej tabule v obci Opatovce  14.12.2021 

3. Návrh VZN schválený obecným zastupiteľstvom 15.12.2021 

4. VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Opatovce  16.12.2021 

5. VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022 

 


