Obecné zastupiteľstvo v Teplom Vrchu na základe ustanovenia podľa § 6, odst. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a dodatkov podľa ustanovenia
zákona č. 50/1976 Z.z. v znení neskorších predpisov ďalej zákona č. 222/1996 Z.z.
o organizácii štátnej správy a zákona č. 138/1973 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov
vydáva:
V Š E O B E C N E ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č. 4/2017
O ZNEŠKODŇOVANÍ ODPADOVÝCH VOD NA ÚZEMÍ
OBCE TEPLÝ VRCH
§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje povinnosť likvidácie a čistenia odpadových
vôd, ktoré vznikajú na území obce Teplý Vrch za účelom vytvorenia podmienok pre zdravší
život v obci. Ďalej ustanovuje spôsob likvidácie, náhradu za likvidáciu a sankcie v prípade
nedodržania tohto všeobecne záväzného nariadenia.
§2
Základné pojmy
1. Odpadové vody: za odpadové vody sa považujú vody použité v domoch, závodoch,
zdravotných zariadeniach a v iných objektoch a zariadeniach, pokiaľ
po použití majú zmenenú akosť /zloženie/, ako aj iné vody z nich odtekajúce, pokiaľ môžu
ohroziť kvalitu povrchových alebo podzemných vôd.
2. Nebezpečné látky látky ohrozujúce stokovú sieť a prevádzku čističky odpadových vôd
/ČOV/.
§3
Práva a povinnosti
1. Občan má právo používať stokovú kanalizačnú sieť a ČOV pre čistenie odpadových
vôd z domácností.
2. Pôvodcovia odpadových vôd musia dodržiavať podmienky tohto VZN a dbať o to, aby
odpadové vody, ktoré vznikajú ich činnosťou obsahovali iba prirodzené látky a sú
povinní zabrániť vniknutiu do odpadových vôd takým látkam, ktoré nie sú určené ako
odpadové vody.
3. Odpadové vody z obce Teplý Vrch sú čistené na ČOV vybudovanej v obci Teplý
Vrch. ČOV pracuje na princípe biologického čistenia.
4. Pôvodcovia odpadových vôd zvážajú tieto vody formou odvádzania odpadových vôd
cez kanalizačné rozvody. Pôvodca odpadu je povinný likvidovať odpadové vody
ekologickým spôsobom
§4
Likvidácia odpadových vôd
1. Pri likvidácii odpadových vôd na ČOV je pôvodca povinný likvidovať tieto na ČOV
v obci Teplý Vrch, prípadne inej ČOV so súhlasom obce.
2. Pôvodcovi sa zakazuje vypúšťať do domových odpadov nebezpečné látky:
- koncentráty chemikálií a iných škodlivých látok podobného druhu /napr .aj
liekov/,
- motorové oleje a podobné olejové a mazivové roztoky,
- farby rôzneho zloženia,
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- hygienické vložky, igelitové fólie a ostré tvrdé predmety,
- odpady vznikajúce pri chove hospodárskych zvierat – močovinu,
- látky takého druhu, ktoré nie sú určené ako odpadové vody.
Pri likvidácii odpadových vôd mimo zariadenia ČOV Teplý Vrch je pôvodca
odpadových vôd povinný uchovávať /minimálne 3 roky/ doklad o likvidácii a na
požiadanie OcÚ Teplý Vrch, prípadne OÚ Rimavská Sobota, odboru životného
prostredia, či iného kontrolného úradu na takúto kontrolu oprávneného, sa týmto
dokladom o likvidácii preukázať.
Pri postupnom budovaní kanalizačných rozvodov v obci, obec pre každý rodinný dom,
stavby organizácií, či objekty inej vybavenosti umožní napojenie na stokovú sieť
a odvod odpadových vôd.
Odmietnutie likvidácie odpadovej vody cez kanalizačné rozvody v prípade, že
kanalizačné rozvody a prípojkové časti napojenia odpadových vôd z daných objektov
toto umožňujú, vytvára podmienku pre sankcionovanie pôvodcu odpadu.
Pôvodcovia odpadových vôd zodpovedajú za nakladanie s týmto druhom odpadu a sú
povinní vznik odpadových vôd čo najviac obmedzovať.
Pri nakladaní s odpadovými vodami je každý povinný chrániť zdravie obyvateľstva
a životné prostredie, pritom je povinný vytvárať predpoklady pre likvidáciu
odpadových vôd spôsobom, ktorý je v súlade s podmienkami a možnosťami v obci na
to vytvorenými.
§5
Náhrada za likvidáciu odpadových vôd

Za likvidáciu odpadovej vody, patrí prevádzkovateľovi a vlastníkovi zariadenia, ktorý čistenie
odpadovej vody zabezpečuje úhrada. Úhrada je stanovená na základe zmluvy
o zabezpečení odvádzania splaškových vôd z domácností.
1. Pôvodca odpadovej vody je v zmysle tejto zmluvy povinný prevádzať úhradu za
čistenie odpadovej vody – stočné na OcÚ Teplý Vrch a to nasledovným spôsobom:
a/ ten, kto užíva obecnú kanalizáciu, alebo individuálnym zvozom
zabezpečuje čistenie odpadovej vody ČOV Teplý Vrch je povinný uhrádzať
poplatky za stočné na účet, prípadne hotovostne do pokladne obce a to do 15 dní od
obdržania faktúry,
b/ zmeny v úhradách budú riešené uzneseniami OZ Teplý Vrch a budú
oznamované pôvodcom odpadovej vody prostredníctvom OcÚ
Teplý Vrch,
c/ pôvodca odpadových vôd, ktorý likviduje odpadové vody spôsobom
prepravy fekálom predloží obci zmluvu alebo doklad o zaplatení za uloženie odpadu.
d/ materská škola, základná škola, nájomné byty a iné právnické osoby na
území obce uhrádzajú stočné na základe fakturácie za vodu v zmysle
platných predpisov.
§6
Zakazuje sa
1. Likvidovať odpadovú vodu vylievaním, či vypúšťaním cez akékoľvek zariadenie na
všetky druhy pozemkov bez rozdielu vlastníckeho vzťahu k týmto pozemkom a bez
rozdielu ich zaradenia. Tento zákaz sa vzťahuje na územie obce Teplý Vrch, kde je
vybudované kanalizačné potrubie.
2. Umývať motorové vozidlá a prevádzkové mechanizmy na miestnych komunikáciách,
z ktorých by mohli znečisťujúce látky /pohonné hmoty, mazivá/ vzniknúť do
kanalizačných rozvodov a tak ohroziť prevádzku a proces čistenia na ČOV Teplý
Vrch.
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§7
Sankcie
1. Pri nedodržaní ustanovení tohto VZN je starosta obce Teplý Vrch oprávnený uložiť
pokutu tomu, kto úmyselne alebo nedbalostne spôsobí škodu na zariadení ČOV
a stokovej siete:
a/ porušením § 4 odst. 2
úhradu vzniknutej škody + pokutu v nasledovnej výške:
- pre fyzické osoby vo výške do
331,94 €/10 000,-Sk
- pre právnické osoby a podnikateľov vo výške do 6638,78 €/200 000,- Sk
Prípadná zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním § 4, odst. 2
nevylučuje ani právnu zodpovednosť
b/ pri porušení § 4, odst. 3 a odst. 5 tohto VZN pokutu vo výške:
- pre fyzické osoby: - do 33,19 €/1000,- Sk
- do 66,39 €/2000,-Sk pri opakovanom porušení,
- do 331,94 €/10 000,-Sk pri treťom porušení a následne
riešením cez OÚ Rim.Sobota odborom
životného prostredia,
- pre právnické osoby a podnikateľov - do výške 6638,78 €/200 000,-Sk
c/ pri porušení § 6, odst. 1 a odst. 2 tohto VZN pokutou vo výške:
- pre fyzické osoby: - do 16,60 €/500,-Sk
- do 49,79 €/1500,-Sk pri opakovanom porušení
a riešení cez OÚ Rim.Sobota odborom
životného prostredia,
- do 165,97 €/5000,-Sk pri ďalších porušeniach
- pre právnické osoby a podnikateľov do 6638,78 €/200 000,-Sk
§8
Nariadenie
1. Nariaďuje sa každému pôvodcovi odpadovej vody riadiť sa týmto VZN a likvidovať
odpadové vody v súlade s týmto VZN.
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§9
Záverečné ustanovenia
Tomu, kto vykoná činnosť v rozpore s týmto VZN, môže starosta obce uložiť pokutu
do výšky 165,50 €.
Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Teplý Vrch sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Teplom Vrchu dňa 15.12.2014 č. uznesenia 93/2014
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Teplom Vrchu.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom zverejnenia.

Návrh VZN bol na úradnej tabuli vyvesený dňa: 30.11.2016
VZN zverejnené dňa:16.12.2016
Právoplatné odo dňa: 01.01.2017.

Janka Janšová
staroska obce Teplý Vrch

