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Obecné zastupiteľstvo v Kalnej nad Hronom na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona 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“) a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov vydáva toto:
všeobecne záväzné nariadenie
o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami
na území obce Kalná nad Hronom.
Hlava prvá
§1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
1) Všeobecne záväzné nariadenie obce Kalná nad Hronom o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní
s odpadovými vodami na území obce Kalná nad Hronom upravuje vzťahy medzi prevádzkovateľom a
majiteľom verejnej kanalizácie a čističky odpadových vôd a odberateľom tejto služby. Stanovuje
spôsob napojenia sa na verejnú kanalizáciu, podmienky jej užívania, spôsob a výšku úhrady za takto
poskytované služby ako príspevok na prevádzku verejnej kanalizácie a čistenia odpadových vôd.
§2
Vymedzenie pojmov

1) Verejná kanalizácia je prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich

verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem,
odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd.
Sem patria:
a) verejná stoková sieť s kanalizačnými prečerpávacími stanicami na stokovej sieti,
b) verejná časť kanalizačnej prípojky,
c) čistička odpadových vôd.
§3
Prevádzka verejnej kanalizácie a podmienky napojenia

1) Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde
vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa
najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s
vlastníkom verejnej kanalizácie, ak sú stavba alebo pozemok vzdialené maximálne 50 m od
vybudovanej uličnej stoky verejnej kanalizácie.

Túto povinnosť nemá vlastník stavby alebo vlastník pozemku, ak má povolenie príslušného
orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. (§23 ods.
2 zákona č.442/2002).
2) Nie je dovolené zriaďovať a používať žumpy a vsakovacie záchytky (trativod) na samostatné
odstraňovanie odpadových vôd z nehnuteľností, ktoré možno pripojiť na verejnú kanalizáciu.
3) Priestupku na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií sa dopustí vlastník

stavby a vlastník pozemku, kde vznikajú odpadové vody, ak nepripojí stavbu alebo pozemok
na verejnú kanalizáciu a nesplní technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu
pripojenia na verejnú kanalizáciu a neuzatvorí zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej
kanalizácie, ak vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný
spôsob nakladania s odpadovými vodami podľa § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. (§40 ods.
1 zákona č. 442/2002).
4) Na verejnú kanalizáciu sa môže kanalizačnou prípojkou pripojiť len nehnuteľnosť, na ktorej je
vybudovaná kanalizácia zodpovedajúca technickej norme STN 736760.
5) Pred pripojením sa na verejnú kanalizáciu prípojka musí byť preskúšaná a stavebný výkres so
zápisom o preskúšaní predložený (vlastníkom) správcovi (OcÚ Kalná nad Hronom) verejnej
kanalizácie.
6) Producent (majiteľ nehnuteľnosti), ktorý odvádza odpadovú vodu do verejnej kanalizácie, je
povinný umožniť vykonať kontrolu akosti odpadovej vody, aby zodpovedala hodnotám určeným
kanalizačným poriadkom.
7) Žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejnú kanalizáciu len na

základe písomnej zmluvy uzatvorenej s vlastníkom verejnej kanalizácie.
§3a
Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodnenia obsahu žúmp
1) Ak nemožno zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie z dôvodu
mimoriadnej udalosti (pri poruche na verejnej kanalizácii, pri ohrození zdravia ľudí alebo majetku, pri
vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prác) obec zabezpečí náhradné odvádzanie
odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp. Náhradné odvádzanie odpadových vôd
a zneškodňovanie obsahu žúmp sa zabezpečuje vývozom cisternami alebo inými prepravnými
prostriedkami.
Hlava druhá
§4
Odplaty spojené s čistením odpadových vôd na ČOV Kalná nad Hronom

1) Žiadateľ je povinný správcovi čističky odpadových vôd zaplatiť za vyčistenie podľa množstva
vyjadreného v m 3.
2) Suma za vyčistenie odpadovej vody bude upravená podľa obsahu škodlivín min. však 0,50
EUR/m 3.
3) Suma za vyčistenie odpadovej vody pre podnikateľov v obci (obchody, reštaurácie a pod.) bude
upravená podľa obsahu škodlivín min. však 1 EUR/m 3.
4) Pri poplatku za čistenie tekutého odpadu pri vývoze fekálnym vozidlom bude množstvo stanovené
objemom fekálneho vozidla v m3. Za 1 m3 zaplatia obyvatelia obce sumu uvedenú v bode 2 a 3.
5) Pre domácnosti, ktoré sú napojené na verejný vodovod a nedosahujú priemernú spotrebu v obci, t.j.
2 m3/osobu/mesiac a zároveň majú trvalý pobyt v Kalnej nad Hronom sa určuje spotreba min. 2
m3/osobu/mesiac.
6) S ostatnými producentmi ( podnikatelia, cudzí občania ) budú uzatvorené samostatné zmluvy. Pre
občianske združenia a záujmové kluby bude individuálne posudzovanie výšky stočného.
7) Od platenia poplatkov uvedených v tomto VZN je oslobodený poplatník, ktorý sa zdržiava
v zahraničí viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní a doručí žiadosť o oslobodenie od poplatku spolu
s dokladom potvrdzujúcim túto skutočnosť. Takýto doklad je možné nahradiť čestným prehlásením.
.
Hlava tretia
§5
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Ak odberateľ odpadovú vodu dováža priamo do čistiarne odpadových vôd s povolením producenta
(napr. v cisternách) a iba sa čistí, bude producent účtovať odberateľovi len skutočné náklady spojené
s čistením odpadovej vody.
2) Vzťahy, ktoré vznikli medzi odberateľom a producentom pri odvádzaní odpadových vôd verejnou
kanalizáciou, sa spravujú Občianskym zákonníkom, ak ide o občana obce. Ak je odberateľom štátny
podnik alebo iná právnická osoba, tieto vzťahy sa riadia zákonom č. 513/1991 Obchodný zákonník.
§6

1) Toto VZN bolo prerokované a schválené dňa 26.4.2015 na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom ako uznesenie č. 4/VII. – c.)/2015/OZ.
2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.7.2016. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného
nariadenie sa ruší VZN č. 19/2015.

V Kalnej nad Hronom, 26.4.2016

..............................
Ing. Ladislav ÉHN
starosta obce

