Obec Prašice v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
v súlade so zákonom 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
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Prašice č. 3/2018,
ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
a množstvo odvádzaných odpadových vôd v obci Prašice

ČI. 1
Všeobecné ustanovenia
1. Verejná kanalizácia je súbor objektov a zariadení - kanalizačných stôk a kanalizačných
objektov, vrátane čistiarne odpadových vôd (ČOV), slúžiacich na odvádzanie a čistenie
odpadových vôd v obci Prašice.
2. Vlastníkom a prevádzkovateľom verejnej kanalizácie (VK) a čistiarne odpadových vôd je
Obec Prašice, ktorej povinnosťou je zabezpečovať prevádzkovanie verejnej kanalizácie
a ČOV a vytvárať predpoklady a podmienky na jej hospodárnu a bezporuchovú prevádzku
v súlade s technickými normami, platnou právnou legislatívou a prevádzkovým poriadkom
verejnej kanalizácie obce.
3. Producentom odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie je fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom
verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie.
4. Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať alebo odvádzať iba odpadové vody s mierou
znečistenia a množstvom zodpovedajúcim prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie.

ČI. 2
Podmienky na odvádzanie odpadových vôd a pripojenie na miestnu kanalizáciu
1. Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť
nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu /ak nemá vlastnú skolaudovanú ČOV/ a splniť
technické podmienky týkajúce sa miesta a spôsobu pripojenia na kanalizačnú sieť.
2. Pred napojením na kanalizačnú sieť musí vlastník nehnuteľnosti požiadať Obec Prašice
o vydanie stavebného povolenia, prípadne podať ohlásenie drobnej stavby na domovú časť
kanalizačnej prípojky.
3. Po vybudovaní kanalizačnej prípojky vlastník nehnuteľnosti uzatvorí zmluva o odvedení
odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie Obcou Prašice.

4. Každý vlastník, ktorého nehnuteľnosť sa nachádza na ulici, kde je vybudovaná verejná
kanalizácia, je povinný zabezpečiť pripojenie na verejnú kanalizáciu, ak mu to
technické podmienky umožňujú v termíne do 31.12.2019.
Povinnosť pripojenia sa na verejnú kanalizáciu sa týka vlastníkov nehnuteľnosti
na ulici 1. mája od č. 121 po č. 169 - spodná cesta, Budovateľská ul., Slnečná ul.,
Partizánska ul., Družstevná ul., Mlynská ul., Mládežnícka ul., Krátka ul., Lipová ul.,
Žalmanová ul., Studničná ul. a Nemečkovská cesta.
5. V prípade, že vlastníkovi nehnuteľnosti neumožňujú technické podmienky napojiť sa na
verejnú kanalizáciu, musí mať povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný
spôsob nakladania s odpadovými vodami. Vlastník nehnuteľnosti, na ktorom bola
povolená žumpa, je povinný pripojiť sa na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné
a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady /§ 23 ods.2 zákona č. 442/2002 Z. z./,
v termíne do 31.12.2021.
Vlastník nehnuteľnosti je povinný na vyžiadanie zamestnancov Obecného úradu Prašice
predložiť povolenie na vybudovanie žumpy a doklad o zneškodnení odpadových vôd zo
žumpy.
6. Vlastník nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na ulici s nevybudovanou verejnou kanalizáciou,
je povinný odpadové vody odvádzať do nepriepustnej žumpy a po jej naplnení zabezpečiť
vývoz do miestnej ČOV. Odpadové vody zo žúmp je zakázané vypúšťať priamo do
kanalizačnej siete, do vodných tokov, miestnych rigolov a na cudzie a vlastné pozemky.
Obec si vyhradzuje právo vyžiadať od vlastníka nehnuteľnosti doklad o zneškodnení
odpadových vôd zo žumpy.
7. Pripojenie domovej čistiarne odpadových vôd a žumpy na verejnú kanalizáciu je
neprípustné. Taktiež je neprípustné odvádzanie vody z povrchového odtoku
a spevnených plôch do verejnej kanalizácie.

ČI. 3
Spôsoby merania a určenie množstva vody odvedenej do verejnej kanalizácie
A. Meranie množstva vody odvedenej do VK odpočtom z vodomeru
Producentovi, ktorý odoberá vodu výlučne z verejného vodovodu a má namontovaný vodomer,
množstvo vody odvedenej do verejnej kanalizácie sa určí ako množstvo spotrebovanej pitnej
vody.
Údaje o spotrebovanom množstve vody poskytuje Obci Prašice k vyúčtovaniu stočného
prevádzkovateľ - Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. na základe odpočtu meracieho
zariadenia na vodovodnej prípojke - vodomeru.
B. Meranie a určenie množstva vody odvedenej do VK na základe smerného čísla
spotreby vody podľa počtu osôb v domácnosti
1. Producentovi, ktorý odoberá vodu z rôznych zdrojov vody, alebo ak odber z niektorého
zdroja nie je meraný, množstvo vody odobratej z týchto zdrojov a tiež odvedenej do
verejnej kanalizácie sa určí na základe smerného čísla spotreby vody.
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2. Obec Prašice určuje množstvo odvedenej vody na základe smerného čísla spotreby vody
v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom
a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody, v znení predpisu
č. 209/2013 a ostatných dodatkov.
3. Schválené smerné číslo spotreby vody podľa vyhlášky je 34 m3 na osobu na rok plus
na jedného obyvateľa bytu v rodinnom dome alebo v bytovom dome s maximálne štyrmi
bytmi sa pripočítava 1 m3 na spotrebu spojenú s očistou okolia rodinného domu alebo
bytového domu a s očistou osôb pri týchto aktivitách.
4. Množstvo spotrebovanej vody na základe smerného čísla spotreby vody na počet osôb
v domácnosti sa bude účtovať producentovi, ktorý:
a/ odoberá vodu z verejného vodovodu, ale nemá namontovaný vodomer,
b/ odoberá a používa vodu iba z vlastnej studne,
c/ odoberá vodu z verejného vodovodu, má vodomer, ale zároveň používa aj vlastnú
studňu a má neprimerane nízke množstvo spotrebovanej - odvedenej vody na základe
odpočtu z vodomeru.
5. Producentovi, domácnosť ktorého má neprimerane nízke množstvo spotrebovanej odvedenej vody zistenej odpočtom z vodomeru /čl. 3, bod A./, sa množstvo spotrebovanej
vody určí na základe smerného čísla spotreby vody podľa počtu osôb v domácnosti.
Za neprimerane nízku spotrebu vody sa považuje:
pokles spotreby vody pod 50% určeného množstva vody schváleného smerného čísla
spotreby vody, čo predstavuje pokles spotreby pod 17 m3 na osobu a rok, alebo 8,50 m3
na osobu a polrok.

Čl. 4
Účtovanie spotrebovaného množstva odvedenej vody - stočné
1. Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent prevádzkovateľovi
verejnej kanalizácie stočné. Nárok na stočné vzniká vtokom odpadových vôd do verejnej
kanalizácie.
2. Prevádzkovateľ vykonáva vyúčtovanie stočného dvakrát do roka. V prípade zmeny
stočného sa vykonáva vyúčtovanie ku dňu tejto zmeny.
3. Jednotková cena stočného za 1 m3 odpadových vôd odvedených do verejnej kanalizácie je
stanovená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).
ÚRSO platným výnosom stanovuje podrobnosti pri regulácii cien vo vodohospodárskej
činnosti súvisiacej s prevádzkovaním verejnej kanalizácie a pri určovaní ekonomicky
oprávnených nákladov a priemerného zisku. Platnosť a účinnosť určenej ceny stočného je
na obdobie od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, ak v rozhodnutí
nie je uvedené inak.
Pre Obec Prašice bola stanovená výška stočného 0,60 € za 1 m3 odpadových vôd.
3

4. V prípade zmeny výšky stočného bude platiť jednotková cena stanovená podľa rozhodnutia
ÚRSO. Zmena ceny stočného bude oznámená producentom na webovej stránke obce
Prašice a informačných tabuliach v obci.
5. Výška stočného pre producentov sa vypočíta ako súčin:
a/ Množstvo spotrebovanej vody podľa vodomeru x stanovená cena za lm 3 - čl. 3 bod A.
b/ Schválené smerné číslo spotrebovanej vody na osobu x stanovená cena za 1m3 x počet
osôb žijúcich v domácnosti - čl. 3 bod B.
6. Výška stočného pre právnické osoby, školy a školské zariadenia, domov dôchodcov,
zariadenia sociálnych služieb, nachádzajúcich sa na území obce sa určí na základe
skutočnej spotreby vody, ktorú sú povinní nahlasovať obecnému úradu podľa faktúry za
odber vody od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti nasledovne:
Množstvo spotrebovanej vody podľa vodomeru x stanovená cena za lm3.

Čl. 5
Poskytnutie úľavy alebo oslobodenie od platenia stočného pri použití
smerného čísla spotreby vody - čl. 3 bod B.
1. zníženie 50 % z poplatku:
- pracujúcim s výkonom práce mimo trvalého bydliska, s prechodným pobytom
v mieste pracoviska,
- študentom počas štúdia na stredných a vysokých školách, ktorí sú ubytovaní na
internátoch alebo v podnájme,
2. odpustenie poplatku za zdaňovacie obdobie:
- počas ktorého sa poplatník dlhodobo zdržiava v zahraničí,
- počas ktorého sa poplatník dlhodobo zdržiava v inej obci alebo v meste na
prechodnom pobyte,
- počas ktorého je umiestnený v nápravno-výchovnom zariadení vo výkone väzby
alebo trestu,
- počas ktorého je umiestnený v zariadeniach sociálnych služieb, v domove
dôchodcov,
3. od platenia stočného sú oslobodené všetky budovy a objekty vo vlastníctve obce, ktoré
nie sú v prenájme iných osôb,
4. OZ Prašice schvaľuje výnimku producentom, ktorí využívajú rodinný dom ako
chalupu a nezdržujú sa v obci po celý rok
týmto sa bude aj napriek neprimerane nízkej spotrebe vody účtovať stočné podľa stavu
vodomeru.
5. Poplatník, ktorý predložil v aktuálnom roku doklad k uplatneniu úľavy na miestnom
poplatku za komunálne odpady, nemusí predkladať nový doklad, tento bude použitý aj pri
vyúčtovaní stočného.
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ČI. 6
Kontrola a sankcie
1. Kontrolnú činnosť na dodržiavanie tohto VZN vykonáva starosta obce, poverení poslanci
obecného zastupiteľstva, hlavný kontrolór, stavebný úrad a poverení zamestnanci
obecného úradu v Prašiciach.
2. V prípade, že zo strany producenta alebo vlastníka nehnuteľnosti, ak sa jedná o fyzickú
osobu, dôjde k porušeniu ustanovení tohto VZN, môže obec uložiť pokutu podľa zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov do výšky 33,- €, pretože sa
jedná o odpadové vody, ktoré môžu ohroziť kvalitu podzemných vôd, ako aj zdravie ľudí.
3. Za porušenie tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na
podnikanie, môže obec uložiť pokutu podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov do výšky 6 638,- €.

ČI. 7
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti producenta odpadových vôd a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie
neuvedené v tomto VZN sa riadia podľa príslušných ustanovení zákona č. 442/2002 Z. z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.
2. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Prašice č. 3/2018, ktorým sa určujú podmienky na
odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a množstvo odvádzaných odpadových
vôd v obci Prašice, bolo prerokované a schválené na 28. zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Prašiciach dňa 29.10.2018 Uznesením č. 391/2018.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2019.
4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2011 ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnou
kanalizáciou v obci Prašice.

/hu)jCJ
Erika N e m e š o v á
starostka obce

Dátum zverejnenia schváleného Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 3/2018.
ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
a množstvo odvádzaných odpadových vôd v obci Prašice:
8.11.2018
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