Všeobecne záväzné nariadenie
VZN č. 2/2011
obce Breznička, ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd
v obci Breznička
Všeobecne záväzné nariadenie bolo prijaté Obecným zastupiteľstvom
v Brezničke dňa 11.10.2011 pod č. 2/2011 v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a podľa príslušných ustanovení
zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov /vodný zákon/, v znení neskorších predpisov:
I. časť
Všeobecné ustanovenia
1/ Účelom všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len „nariadenie“/ je zabezpečiť
všestrannú ochranu vôd na území obce, zachovanie a zlepšovanie stavu vôd, zabezpečenie
funkcií vodných tokov a ochranu životného prostredia.
2/ Odpadovou vodou je voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych
a iných stavbách a zariadeniach, pokiaľ má po použití zmenenú kvalitu, /zloženie alebo
teplotu/.
3/ Splaškovou odpadovou vodou je použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým
z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a nie
je hromadená v žumpách.
II. časť
Povinnosti fyzických a právnických osôb
1/ Obyvatelia obce – fyzické osoby – vlastníci resp. užívatelia nehnuteľností a právnické
osoby, z ktorých činností vznikajú odpadové vody v obci s nevybudovanou verejnou
kanalizáciou, sú povinní odpadové vody odvádzať do nepriepustnej žumpy a po jej naplnení
zabezpečiť jej vývoz do čističky odpadových vôd prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorú
určí resp. zabezpečí obec.
2/ Odpadové vody zo žumpy je zakázané vypúšťať do vodných tokov, miestnych
rigolov a na pozemky. Ich likvidáciu je možné vykonať len cez čističku odpadových vôd.
3/ Umývať motorové vozidlá a mechanizmy v povrchových vodách alebo odkrytých
podzemných vodách, alebo na miestach, z ktorých by uniknuté pohonné hmoty alebo mazivá
mohli vniknúť do povrchových lebo podzemných vôd, je na území obce prísne zakázané.
4/ Kto spôsobí škodu neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd, alebo produkciou
splaškových vôd a porušením zákazu umývania motorových vozidiel a mechanizmov
v rozpore s týmto všeobecne záväzným nariadením, je povinný nahradiť spôsobenú škodu na
povrchových a podzemných vodách a nehnuteľnostiach. Súčasne podlieha sankcii za
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priestupok podľa § 77 ods. 1 písm. j/ zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších
predpisov.

III. časť
Výkon štátnej správy
1/ Obec ako príslušný štátny orgán v rámci prenesenej právomoci na úseku štátnej
vodnej správy vydáva povolenie na odber podzemných a povrchových vôd, ukladá opatrenia
na odstránenie nedostatkov pri ohrození znečistením odpadovými alebo splaškovými vodami
a vydáva povolenia na výstavbu domovej žumpy.
2/ Obec vydáva súhlas na výkon akýchkoľvek zmien a prác na území obce, na
zariadeniach vodných stavieb resp. v ich bezprostrednej blízkosti v prípadoch, ktoré môžu
spôsobiť ich poškodenie.
3/ Obec je oprávnená požadovať od vlastníkov nehnuteľností, z ktorých užívania vzniká
odpadová resp. splašková voda, aby si vybudovali nepriepustné žumpy a vykonávať kontrolu
ich stavu a vývozu.

IV. časť
Záverečné ustanovenia
1/ Za porušenie povinností vyplývajúcich z tohoto všeobecne záväzného nariadenia
môže obec uložiť pokutu právnickým a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie, podľa
§ 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 77 zákona č. 364/2004
Z.z. o vodách /vodný zákon/ v znení neskorších predpisov, prípadne pristúpiť k podaniu
oznámenia právnických a fyzických osôb za priestupok, príslušnému obvodnému úradu
životného prostredia.
2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 26.10.2011

V Brezničke, dňa 11.10.2011
Milan Šuľaj
starosta obce
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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 16.09.2011
Pripomienky k návrhu boli – neboli uplatnené v počte
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Schválené všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyložením na úradnej tabuli dňa :
12.10.2011
Všeobecne záväzné nariadenie bolo zložené dňa : 26.10.2011
Účinnosť nadobudlo dňom : 26.10.2011

