Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o čistení odpadových vôd
v obci Rakúsy
Článok 1
Obecné zastupiteľstvo týmto VZN vydáva zásady pre čistenie odpadových vôd
v zmysle zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zákona č.442/2002 Z.z o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení
neskorších predpisov a podľa vyhlášky č.397/2003 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o meraní mnoţstva vody a mnoţstva vypúšťaných vôd

Článok 2
Všeobecné ustanovenia
1. Obecná kanalizácia je súbor objektov a zariadení na odvádzanie a zneškodňovanie
odpadových vôd z našej obce.
2. K súboru objektov a zariadení obecnej kanalizácie patria :
 verejné stoky
 verejná časť kanalizačnej prípojky
 kanalizačné prečerpávacie stanice
 čistička odpadových vôd
3. Kanalizačná prípojka sa delí na časť verejnú a na domovú. Domová časť prípojky je tá,
ktorá je na nehnuteľnosti vlastníka , na ktorej vznikajú odpadové vody. Verejná časť
prípojky je tá, ktorá je na verejnom priestranstve po hranicu vlastníka nehnuteľnosti.

Článok 3
Správa obecnej kanalizácie
1. Správcom obecnej kanalizácie je obec Rakúsy.
2. Bez súhlasu správcu nemoţno na zariadeniach obecnej kanalizácie nič meniť alebo
upravovať.
3. Manipulovať so zariadením obecnej kanalizácie môţu len pracovníci určení obecným
úradom v Rakúsoch.
4. Títo pracovníci majú právo vstupovať na nehnuteľnosť pripojenú na obecnú kanalizáciu
za účelom zistenia, prípadne odstránenia porúch na obecnej kanalizácii, kontrolovať
plnenie podmienok napojenia na verejnú prípojku a dodrţiavanie VZN.

Článok 4
Poplatník za stočné
1. Poplatok – stočné platí poplatník, ktorým je fyzická alebo právnická osoba,
pripojená na obecnú kanalizáciu.

- 22. Fyzická osoba má trvalý alebo prechodný pobyt na území obce alebo je oprávnená
uţívať nehnuteľnosť na území obce.
3. Právnická osoba - podnikateľ je vlastníkom alebo uţívateľom nehnuteľnosti na
území obce.

Článok 5
Podmienky pripojenia na obecnú kanalizáciu
1. Ako materiál domovej prípojky sa pouţijú hrdlové rúry PVC profilu DN 160 tesnené
gumovým krúţkom.
2. Potrubie bude uloţené v spáde minimálne 2 % ( t.j. spád 2 cm na 1 m )
3. Lomy na trase prípojky riešiť pouţitím kolena max. 45°. Pri lome 90° sa pouţijú dve
kolená 45°.
4. Potrubie domovej prípojky sa napojí priamo z nehnuteľnosti, nie z jestvujúcej ţumpy.
Po napojení na kanalizáciu sa ţumpa odpojí a vyradí z prevádzky.
5. Na potrubie domovej prípojky sa napoja len splaškové odpadové vody z domácnosti
( kuchyňa, WC, kúpeľňa ), v ţiadnom prípade sa nesmú na domovú prípojku napojiť
zvody zo striech, resp. vpusty zo spevnených plôch. Pripojenie odpadov z chovov
hospodárskych zvierat je moţné na základe individuálneho posúdenia a povolenia obce.
6. Občania, ktorí bývajú na trase vybudovanej kanalizácie sú povinní sa na ňu napojiť
do 31.03.2012.
7. Po uplynutí termínu 31.03.2012 bude prevedená kontrola ţúmp u občanov, ktorí
sa nenapojili na kanalizáciu.
8. Občania, ktorých nehnuteľnosti majú verejnú časť kanalizačnej prípojky hotovú,
oznámia obecnému úradu termín napojenia.
9. Osoby prevádzkujúce vývoz fekálií, sú povinné vyváţať fekálie jedine na ČOV
Rakúsy.

Článok 6
Cena za vyčistenie odpadových vôd
1. Ţiadateľ je povinný správcovi čističky odpadových vôd zaplatiť za vyčistenie podľa
mnoţstva vyjadreného v m 3.
2. Domácnosti napojené na obecnú kanalizáciu budú platiť stočné, podľa stavu vodomeru,
vo výške maximálnej ceny za 1 m3 odvedenej vody podľa výmeru MF SR, ktorým sa
určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov. Domácnosti
bez vodomerov platia podľa počtu osôb, pričom poplatok za jednu fyzickú osobu je
stanovený na 12,0 € na osobu/rok. Študenti vysokých prípadne stredných škôl,
ubytovaní na internáte platia 50 % uvedenej sumy. Príslušný poplatok sa v prípade
výraznejšieho nárastu nákladov na ČOV bude aktualizovať formou dodatkov podľa
skutočne vyčisteného mnoţstva odpadovej vody v ČOV.
3. Právnické osoby, napojené na kanalizáciu, platia obci ročne jednotný poplatok v sume
60,0 € .
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4. Pri poplatku za čistenie tekutého odpadu pri vývoze fekálnym vozidlom bude mnoţstvo
stanovené objemom fekálneho vozidla v m3. Za 1 m3 zaplatia obyvatelia obce sumu
uvedenú v bode 2.
5. So subjektmi, ktoré nie je moţné zaradiť podľa bodov 3 a 4 ( podnikatelia, cudzí
občania ....) budú uzatvorené samostatné zmluvy.
6. Pre ZŠ s MŠ je poplatok určený na 3,0 € /osoba/rok
7. Pre občianske zdruţenia a záujmové kluby bude individuálne posudzovanie výšky
stočného.

Článok 7
Vyrúbenie poplatku
1. Správca kanalizácie vyrubí poplatok platobným výmerom prípadne faktúrou k 1.1.
beţného roku fyzickej osobe spolu s ostatným osobami s trvalým alebo prechodným
pobytom na spoločnej adrese.
2. Výmer je aktualizovaný v prípade, ţe na danej adrese pribudne v priebehu roka
ďalšia osoba alikvótne k času, ktorý ostáva do konca kalendárneho roka.
3. Poplatník môţe v lehote do 31.1. beţného roka neprítomnosť na účely vyrúbenia
poplatkov za stočné na príslušný rok prípadnej spätne za predchádzajúci rok
hodnoverne zdokladovať (pracovná zmluva, doklad o ubytovaní a pod.). Táto
skutočnosť mu bude zohľadnená pri vyrubovaní poplatku pre daný účtovný rok.

Článok 8
Splatnosť poplatku
1. Správca kanalizácie určuj splatnosť nasledovne :
- Do 40 € jedna splátka
- 41 – 90 € dve splátky

do 31.3.
do 31.3.
do 30.6.
- 91 – 130 € tri splátky
do 31.3.
do 30.6.
do 30.9.
- Nad 130 € štyri splátky
do 31.3.
do 30.6.
do 30.9.
do 30.11.
2. Poplatok sa hradí v hotovosti do pokladne správcu kanalizácie alebo prevodom na
účet v peňaţnom ústave alebo vkladom na účet správcu v peňaţnom ústave

Článok 9
Poplatky za prípojku
1. Obec hradí v rámci výstavby kanalizačnej siete prípojku od hlavnej vetvy po hranicu
vlastníka pozemku. Od hranice vlastníka pozemku si náklady na celú prípojku hradí
ţiadateľ.
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2. Po ukončení stavebných prác si hradí celú prípojku ( na verejnom i súkromnom
pozemku ) ţiadateľ.

Článok 10
Zákaz a pokuty
1. Do kanalizácie sa zakazuje vypúšťať :
 daţďovú vodu
 rádioaktívne a infekčné látky ohrozujúce zdravie
 látky narušujúce materiál stokovej časti alebo ČOV
 horľavé a výbušné látky, prípadne látky ktoré zmiešaním so vzduchom tvoria
výbušné, dusivé alebo otravné zmesi
 pesticídy, omamné jedy, ţieraviny a soli
 ropu a ropné látky
 pevné, kompaktné, nerozpadavé materiály a predmety (igelitové tašky, textílie,
PVC, gumové a penové predmety a pod.)
2. Ak má prevádzkovateľ podozrenie, ţe producent porušuje zásady o kvalite odpadových
vôd, vykoná odber vzoriek na vyústení potrubia.
3. Za nepripojenie na kanalizáciu,(ak tomu nebránia prevádzkovo-technické prekáţky)
vypustenie zakázaných látok, alebo ak sa zistí pripojenie kanalizačnej prípojky bez
ohlásenia správcovi kanalizácie bude uloţená pokuta od 33,0 € do výšky 800,0 € pre
fyzické osoby a do výšky 3300 € pre právnické osoby za kaţdý prípad.

Článok 11
Záverečné ustanovenie
1.
2.
3.
4.
5.

Toto VZN bolo prerokované a schválené OZ dňa 08.9.2011.
Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa:
12.9.2011
Zvesené z úradnej tabule obce dňa:
27.9.2011
VZN nadobúda účinnosť 1.1.2012.
Toto VZN nahrádza VZN č.2/2008

V Rakúsoch dňa .......................
Bystrík Václav
starosta obce v.r.

