VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 15/98

O UŽÍVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE A
NAKLADANÍ S ODPADOVÝMI VODAMI NA ÚZEMÍ
OBCE ŠTRBA
_______________________________

VZN schválilo OZ dňa 26. 1. 1998 uznesením č. I/1 s účinnosťou od
15. 2. 1998. Dodatok č.1, schválený OZ dňa 22.9. 2000, uznesením č.
65/2000 h. Dodatok č. 2, schválený OZ dňa 15.12. 2004, uznesením č.
189/2004. Dodatok č. 3, schválený OZ dňa 15.12. 2005, uznesením .č.
266/2005. Dodatok č. 4, schválený OZ zo dňa 27.10.2008, uznesením č.
332/2008,Dodatok č. 5 schválený OZ zo dňa 15.12.2008, uznesením č.
370/2008, Dodatok č. 6/2009 schválený OZ zo dňa 26. 10. 2009,
uznesením č. 518/2009 s účinnosťou od 1. 12. 2009.

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe v zmysle ustanovenia § 4 odst. 3
písmena f.) a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zákona č. 138/73 Zb. o vodách v znení neskorších
predpisov a vyhl. MLVH SSR č. 154/78 o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách v znení neskorších predpisov v y d á v a toto
Všeobecne záväzné nariadenie obce ŠTRBA o užívaní verejnej
kanalizácie
a nakladaní s odpadovými vodami na jej území (ďalej len
nariadenie)

Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.Účelom tohto nariadenia je zabezpečenie podmienok na hospodárnu
a bezporuchovú prevádzku verejnej kanalizácie.
2.Obec ako správca verejnej kanalizácie (ďalej len dodávateľ) je
povinná starať sa o údržbu verejnej kanalizácie a neodkladne zabezpečiť
vykonávanie jej opráv.
3.Verejnou kanalizáciou sa rozumie kanalizácia vo vlastníctve obce
a v jej prevádzke.

PRÁVA

Článok 2
A POVINNOSTI DODÁVATEĽA

1.Manipulovať so zariadením verejnej kanalizácie môžu len tí, ktorí sú
na to dodávateľom určení.
2.Dodávateľ je povinný starať sa o údržbu verejnej kanalizácie a jej
čistenie.
3.Dodávateľ uhrádza správcovi toku poplatky za vypúštanie odpadových vôd.

Článok 3
PRÁVA A POVINNOSTI ODBERATEĽA
1.Občan alebo organizácia (ďalej len odberateľ), ktorý je napojený
na verejnú kanalizáciu a vytvára odpadové vody, môže byť pripojený na
verejnú kanalizáciu iba kanalizačnou prípojkou cez biologický septik do doby
vybudovania ČOV obce. Výnimku tvoria objekty, v ktorých bola vybudovaná
nepriepustná žumpa.
2.Bez súhlasu dodávateľa nemožno na zariadeniach verejnej
kanalizácie nič opravovať alebo meniť.
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3.Odberateľ je povinný dodávateľovi platiť odplatu za odvádzanie
odpadových vôd verejnou kanalizáciou.
4.Tvorca odpadových vôd, ktorý nespĺňa podmienky pre začlenenie do
odst. 1, tohto článku, zaplatí obci sumu podľa článku 4.
5.U spotrebiteľov, ktorí nemajú vodomer a platia paušál sa úhrada
stanoví na základe údajov Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s.,
Poprad, podľa článku 4.
Článok 4
CENA A ÚHRADA ZA STOČNÉ
1.Cenu stočného odobratej vody pre fyzické osoby (FO)
zvýšiť v roku 2009 na 0,50€
zvýšiť v roku 2010 na 0,75€
zvýšiť v roku 2011 na 1,00€
2.Pre právnické osoby (PO) na 1m3 odobratej vody pre roky 2009,
20010 a 2011 je cena schválená vo výške akú fakturuje prevádzková
vodárenská spoločnosť.
3.Poplatok za stočné sa bude platiť ročne, vždy do 31.5. príslušného
roka
4 .Splatnosť poplatku je do 14 dní od doručenia poštovej
poukážky. Pri zaslaní faktúry je splatnosť uvedená na faktúre.
5.Podmienky úhrady stočného budú upravené zmluvným vzťahom
medzi dodávateľom a odberateľom.

Článok 5
NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI ZO ŽÚMP
V CHATOVEJ OBLASTI
Odpadové vody z objektov, ktoré nie sú napojené na verejnú
kanalizáciu a sú zachytávané v žumpách, je vlastník prípadne užívateľ
povinný odvážať do ČOV. Na odvážanie týchto vôd je potrebný súhlas
prevádzkovateľa ČOV. Odpadové vody sa môžu prevážať iba vozidlami
spôsobilými na prepravu fekálií. Poplatok za likvidáciu odpadových vôd
v ČOV stanovuje jej prevádzkovateľ.

Článok 6
NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI VYTEKAJÚCIMI PRIAMO DO
VODÉHO TOKU
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Tvorca odpadových vôd, ktorý nespĺňa podmienky pre začlenenie do
článku 3 a 5 tohto VZN, zaplatí obci sumu podľa článku 4, písmena a.), b.)
ako úhradu poplatku obce vodohospodárskemu orgánu za znečisťovanie
vodných tokov.
Článok 7
KONTROLA A SANKCIE
1.Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia sú oprávnené
vykonávať orgány obce a pracovníci obecného úradu.
2.Za porušenie povinnosti uložených týmto nariadením môžu byť
fyzické a právnické osoby postihnuté v zmysle zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch príslušným orgánom, resp. môže im byť uložená v rámci
blokového konania pokuta vo výške 16,60€.
3.Za porušenie povinností uložených týmto nariadením môže
právnickej osobe uložiť starosta obce pokutu do výšky 3.319,39€ v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Článok 8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.Toto nariadenie sa netýka objektov, z ktorých odpadové vody sú
zachytávané v nepriepustných žumpách v súlade so stavebným zákonom
a s vlastným režimom likvidácie odpadových vôd. Túto skutočnosť spolu
s atestom o nepriepustnosti žúmp a likvidácii odpadových vôd je potrebné
dokladovať.
2.Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce
z iných právnych predpisov.
3.Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom
schválenia Obecným zastupiteľstvom v Štrbe s účinnosťou od 15. 2. 1998
pod názvom VZN č. 24, prečíslované bolo na VZN č. 15/98.
4. VZN schválilo OZ dňa 26. 1. 1998 uznesením č. I/1 s účinnosťou
od 15. 2. 1998. Dodatok č.1, schválený OZ dňa 22.9. 2000, uznesením č.
65/2000 h.) Dodatok č. 2, schválený OZ dňa 15.12. 2004, uznesením č.
189/2004. Dodatok č. 3, schválený OZ dňa 15.12. 2005, uznesením .č.
266/2005. Dodatok č. 4, schválený OZ zo dňa 27.10.2008, uznesením č.
332/2008, Dodatok č. 5 schválený OZ zo dňa 15.12.2008, uznesením č.
370/2008, Dodatok č. 6/2009 schválený OZ zo dňa 26. 10. 2009,
uznesením č. 518/2009 s účinnosťou od 1. 12. 2009.
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Michal S ý k o r a
starosta obce
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