Všeobecné záväzné nariadenie Číslo: VZN - 2/2021

OBEC KECHNEC
v súlade s ustanoveniami čl. 68 a 71 Ústavy SR a s ustanovením § 6, ods.1 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva

„Návrh“

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce KECHNEC

č. 2/2021

o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou, odpadovými vodami a
dažďovými vodami platné od roku 2021

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia pripomienkového konania:

18.11.2020
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03.12.2020

VZN na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
Nadobúda účinnosť dňom:

...............
...............
1.1.2021

§1
Úvodné ustanovenia
Toto nariadenie upravuje povinnosti a zodpovednosť fyzických osôb, občanov obce Kechnec,
za hospodárne využívanie pitnej vody a využívanie kanalizácii odpadových a dažďových vôd
a sankcie za nedodržanie ustanovení platných právnych predpisov.
Povinnosti právnických osôb a iných obcí sú upravené samostatne zmluvne a na základe
platného sadzobníka cien.
Na ceny uvedené v tomto VZN sa vzťahuje platný zákon o DPH.
§2
Povinnosti občanov obce
1. Fyzické osoby, občania obce Kechnec – nepodnikatelia, v obci Kechnec, ktoré užívajú
pitnú vodu, kanalizáciu sú povinné:
 na vlastné náklady napojiť sa zo svojich obytných objektov a záhrad, dvorov na jestvujúcu
dažďovú, splaškovú kanalizáciu a verejný vodovod na území obce
 vybudovať oddelene vodomernú a kanalizačnú šachtu na vlastné náklady aj v tom prípade,
keď nehnuteľnosť neobývajú alebo pozemok užívajú na záhradkárske alebo
poľnohospodárske účely, pokiaľ na nich boli vybudované vodovodné a kanalizačné
prípojky na náklady obce
 umožniť prístup ku kanalizačným šachtám, vodovodným hydrantom a vodomerným
šachtám z dôvodu odčítania spotreby a kontroly funkčnosti týchto zariadení, ako aj
neporušenosti plombovania.
 napojiť sa na kanalizačnú sieť, dažďovú kanalizáciu
 umožniť prístup pracovníkom Vodohospodárskeho centra obce Kechnec a kontrolnému
orgánu obce Kechnec do vodomernej šachty, ktorí v pravidelných intervaloch budú
sledovať funkčnosť a stav vodomeru
 mať vodomer zabezpečený proti zneužitiu
 udržiavať šachtu čistú a bez prítomnosti spodnej vody
 priebežne kontrolovať šachty, či neuniká pitná voda alebo splaškové vody
 poruchy na verejnom vodovode, splaškovej a dažďovej kanalizácii neodkladne hlásiť
 právnické a fyzické osoby sú povinné požiadať o napojenie na splaškovú a dažďovú
kanalizáciu v tých častiach, kde je vybudovaná na území obce Kechnec
 platiť za odber pitnej vody a za odvedenie a čistenie odpadových vôd
 v prípade, že právnické alebo fyzické osoby sa nenapoja na kanalizáciu, sú povinní
podrobiť sa obhliadke vodotesnosti žumpy alebo inej stavby, v ktorej sa sústreďuje
odpadová voda, pričom obhliadku vykoná kvalifikovaný odborník na náklady tejto osoby
 odpadové vody zo žúmp budú vyvážané do čistiarni odpadových vôd nachádzajúcej sa
mimo obce Kechnec, okrem ČOV v Milhosti, na vlastné náklady fyzickej
alebo právnickej osoby. Vyvezenie žumpy dokladovať uhradenou faktúrou.



Zakazuje sa:
používať pitnú vodu z verejného vodovodu na polievanie záhrad, umývanie motorových
vozidiel, stavebné účely, umývanie a čistenie rôznych objektov a na podobné účely.
Tento zákaz platí v prípade regulovanej dodávky pitnej vody









poškodzovanie vodovodných hydrantov, kanalizačných šachiet, vodojemu, čerpacej
stanice, oplotenia vodohospodárskych zariadení
využívanie na stavebné účely sa vyžaduje osobitné povolenie obecného úradu Kechnec
porušovať plomby, zriaďovať odbočky pred vodomerom na nelegálny odber vody,
budovať samostatné podzemné vedenie pred vodomernými hodinami ako aj nelegálne
napojenie sa na splaškovú kanalizáciu
ak je kanalizácia, zakazuje sa vypúšťať do splaškovej a dažďovej kanalizácie, ropné
látky, kyanidy, látky ohrozujúce biologický proces čistiarne odpadových vôd, močovku,
kyseliny, ako aj materiály ohrozujúce zdravie a život živočíchov a dbať na ochranu
životného prostredia a ochranu povrchových a podzemných vôd.
prepájať potrubie z vlastného zdroja ( studňa ) s potrubím vodovodnej prípojky
z verejného vodovodu
za porušenie ktoréhokoľvek z hore uvedených bodov bude zaslaná sankčná pokuta 100500,-€
§3
Povinnosti obce

Obec je povinná:
 zabezpečiť plynulé zásobovanie pitnou vodou,
 dodržiavať hygienické a zdravotné normy pri prevádzkovaní vodohospodárskych
zariadení
 zabezpečiť pravidelnú kontrolu kvality pitnej vody
 vykonať plombovanie vodomerov prostredníctvom svojho vodohospodárskeho
pracovníka na náklady obce
 zabezpečiť urýchlené opravy porúch na verejnom vodovode, splaškovej a dažďovej
kanalizácii

§4
Povinnosti právnických osôb
Právnické osoby sú povinné:
 udržiavať vodomernú šachtu v čistote a bez prítomnosti spodnej vody
 zabezpečiť vodomer proti poškodeniu a manipulácii s ním
 prípadné poruchy neodkladne nahlásiť na t. č. 055/6962294
 nahlásiť montáž nových zariadení, ktoré ovplyvnia odber vody
 nahlásiť zmenu výmery plôch, z ktorých sú odvádzané dažďové vody
 nahlásiť vytvorenie nových parkovacích plôch a zároveň dokladovať osadenie lapačov
ropných látok
 dokladovať vývoz odpadových vôd vlastnými prostriedkami a to faktúrami za tento vývoz
 v prípade vytvorenia vlastného zdroja vody toto neodkladne nahlásiť na obecný úrad
 ak sa vytvorí vlastný zdroj vody, právnická osoba je povinná ho na vlastné náklady osadiť
overeným meračom a umožniť pracovníkom Vodohospodárskeho centra Kechnec jeho
pravidelný odpočet
 v prípade vypúšťania priemyselných a predčistených priemyselných odpadových umožniť
vstup pracovníkov obce za účelom kontroly prípadne odberu kontrolných vzoriek
odpadovej vody

 zabezpečiť samostatné meranie odberu vody používanej na výrobné účely a na prevádzkové
pitné účely
 za porušenie ktoréhokoľvek z hore uvedených bodov bude zaslaná sankčná pokuta. Výška
pokuty bude uvedená v zmluve o dodávke vody a odvedení odpadových vôd

§5
Ceny za dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody v obci Kechnec
a platobné podmienky
Na území obce Kechnec je cena za dodávku pitnej vody a odvádzanie a čistenie
odpadovej vody na rok 2021 na základe rozhodnutia URSO č. 0154/2017/V nasledovná:


Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre fyzické osoby
nepodnikateľov je ........................................... 0,9344 EUR/m3

Ročná sadzba za odvádzanie a čistenie odpadovej vody sa určuje:
● Cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody je...........0,7082 EUR/m3
- pre fyzické osoby – nepodnikateľov paušálne 20 m3 ........................14,16 EUR /os/rok
- starobný dôchodcovia po predložení potvrdenia paušálne 13,33 m3.......9,44 EUR/os/rok
● Ceny uvedené v tomto všeobecne záväznom nariadení sú bez DPH.
.
 Obyvatelia sú povinní uzatvoriť s obcou zmluvu o dodávke pitnej vody a zmluvu
o pripojení na verejnú kanalizáciu v zmysle zákona 442/2002 v znení neskorších
predpisov, kde sa stanovia podmienky na vypúšťanie odpadových vôd.


V prípade zmeny vlastníka nehnuteľnosti patriacej do obce Kechnec, pôvodný odberateľ
alebo producent je povinný oznámiť pred opustením bydliska na Obecný úrad zmenu
vlastníctva nehnuteľnosti a kópiu zmluvy o predaji. Inak znáša všetky poplatky týkajúce
sa pitnej vody a kanalizácie do dňa nahlásenia tejto zmeny.



Poplatník je povinný oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku
poplatkovej povinnosti a
a) uviesť svoje meno, priezvisko, adresu pobytu
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku napr. počet osôb
c) ak požaduje aj o zníženie poplatku je potrebné doložiť patričné doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie poplatku napr. potvrdenie o starobnom dôchodku.
d) ak nová osoba nesplní nahlasovaciu povinnosť do 30 dní odo dňa nasťahovania môžu
voči nej byť požadované sankčné pokuty
Zmeny rozhodujúce o zníženie poplatku je poplatník povinný nahlásiť inak znáša
poplatky až do doby nahlásenia.



V prípade nezaplatenia si obec vyhradzuje právo odstaviť dodávku vody a odvedenie
odpadových vôd až do zaplatenia dlhu a účtovať si úrok z omeškania podľa zákona
513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Náklady vzniknuté s

odstavením dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd znáša dlžník v plnom
rozsahu.

§6
Konanie
1. Ak sa v tomto zákone / VZN / neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach
miestnych daní a poplatku podľa všeobecného predpisu 563/2009 Zb. z. Zákon
Slovenskej národnej rady o správe daní v znení neskorších predpisov.
2. Ak sa v tomto VZN neustanovuje inak postupuje sa podľa 364/2004 Z. z. zákona
o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov
3. V prípade nedodržiavania stanovených podmienok v tomto VZN prevádzkovateľ má
právo odmietnuť poskytovanie služby, žiadať finančnú náhradu a postupovať ak sa
v tomto VZN neustanovuje inak postupovať podľa obchodného a občianskeho
zákonníka.
§7
Záverečné ustanovenia
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN stráca platnosť a účinnosť VZN č. 2/2020.

V Kechneci,

JUDr. Ing. Jozef Konkoly
starosta obce
Vyvesené:

Zvesené:

