VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1 /2016
o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadovej
vody verejnou kanalizáciou na území obce Snežnica.
Obec Snežnica podľa § 6 zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a 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 zmien a doplnkov (ďalej len zákon o VV a VK) sa dňa 29.04.2016 uznesením
č.87/2016 uznieslo na tomto VZN č. 1/2016 o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu
a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou na území obce Snežnica.
Čl. 1
Účely úpravy

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN), je zabezpečiť spôsobom
v súlade so zákonom o VV a VK, pre nehnuteľnosti v obci Snežnica, k. ú Snežnica:
a/ dodávku vody prostredníctvom verejného vodovodu v mieste kde je vybudovaný
b/ odvádzanie a čistenie odpadovej vody prostredníctvom verejnej kanalizácie v mieste kde je
vybudovaná.
Čl. 2
Všeobecné podmienky pripojenia sa na verejný vodovod

1. Vlastník stavby alebo vlastník pozemku – žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod sa môže
pripojiť na verejný vodovod len na základe písomnej žiadosti a následne písomne uzatvorenej
zmluvy s vlastníkom verejného vodovodu.
2. Vlastník verejného vodovodu uzatvorí zmluvu, ak
a/ žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod spĺňa technické podmienky určené
prevádzkovateľom verejného vodovodu týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na
verejný vodovod.
b/ to umožňuje kapacita verejného vodovodu.
3. Je zakázané prepojiť vlastný zdroj vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný
vodovod alebo s verejným vodovodom.

Čl. 3
Všeobecné podmienky pripojenia sa na
verejnú kanalizáciu a vypúšťanie vôd do verejnej kanalizácie

1. Žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejnú kanalizáciu len na
základe písomnej žiadosti a následne písomne uzatvorenej zmluvy s vlastníkom verejnej
kanalizácie t. j. Obcou Snežnica.
2. 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 v časti obce, na ktorom území sa stavba alebo pozemok
nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného
orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami, t. j. povolenie
príslušného Okresného úradu životného prostredia (OÚ ŽP) vydané na vypúšťanie
odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd v súlade s §§ 17, 37, 38 zákona č.
364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.
3. Vlastník kanalizácie ukladá zákaz odvádzania dažďovej vody do verejnej kanalizácie.

Čl. 4
Určenie doby

Obec Snežnica ukladá vlastníkovi nehnuteľnosti splniť si povinnosti uvedené v bode 2. a 3.
tohto VZN pred napojením na vodovodnú a kanalizačnú sieť.
Čl. 5
Právoplatnosť a účinnosť

Tohto VZN č. 1/2016 prijalo OZ dňa 29.04.2016 uznesením č. 87/2016 a nadobúda účinnosť
01.05.2016.

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce
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