Mesto Spišské Podhradie sa na základe samosprávnej pôsobnosti a v súlade s § 4 ods. 3 písm. g),
§ 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a na základe
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách v znení neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017
o zneškodňovaní obsahu odpadových vôd podľa miestnych
podmienok na území mesta Spišské Podhradie
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto VZN sa dotýka všetkých občanov, ktorí žijú alebo vlastnia domovú nehnuteľnosť
na území mesta Spišské Podhradie a fyzických a právnických osôb, ktoré prevádzkujú svoju činnosť
na území mesta Spišské Podhradie, sú napojení na verejný vodovod alebo majú vlastný zdroj vody
s určeným meradlom, prípadne bez takého meradla, z čoho vyplýva, že produkujú odpadové vody.
Článok 2
Predmet všeobecne záväzného nariadenia
Predmetom nariadenia je určenie
a) spôsobu zneškodňovania odpadových vôd na území mesta Spišské Podhradie a jeho
zosúladenie s miestnymi podmienkami a platnou legislatívou na úseku vypúšťania
a zneškodňovania odpadových vôd,
b) spôsobu výberu stočného.
Článok 3
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie pod pojmom:
1. žumpa: - vodotesné zariadenie na zhromažďovanie odpadových vôd, odkiaľ sú tieto odvážané
fekálnym vozidlom na čistiareň odpadových vôd
2. zneškodňovanie obsahu žúmp:
- vyvezenie odpadových vôd fekálnym vozidlom na čistiareň odpadových vôd
3. kal:

- zmes vody a tuhých látok odstránených z rôznych druhov vôd prirodzenými alebo
umelo iniciovanými procesmi

4. kanalizačná prípojka:
- úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných
kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie do verejnej kanalizácie
5. verejná kanalizácia / VK /:
- prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné
odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj
čistenie odpadových vôd
6. čistiareň odpadových vôd / ČOV /:
- zariadenie, ktoré slúži na čistenie odpadových vôd pred ich vypustením do vodného toku a ktorého
výstavba bola realizovaná v súlade so stavebným zákonom.
7. producent odpadových vôd:
- fyzická osoba-občan, fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú

zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové
vody do verejnej kanalizácie, respektíve fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je napojená na
verejnú kanalizáciu
8. prevádzkovateľ verejnej kanalizácie
- mesto Spišské Podhradie, ktoré je vlastníkom verejnej kanalizácie,
9. odpadové vody
- odpadové vody obsahujúce rôzny podiel odpadových vôd z domácností, zo služieb, sociálnej
vybavenosti a vody z povrchového odtoku (komunálne odpadové vody), zo zariadení priemyslu
(priemyselné odpadové vody) ako aj všetkých ostatných vôd vtekajúcich do verejnej kanalizácie.
10. stočné
- náklad pre producenta a príjem pre prevádzkovateľa, za odvádzanie a čistenie odpadových
vôd verejnou kanalizáciou učený podľa vzorca :
(množstvo vyprodukovaných odpadových vôd v m3 x cena určená URSO)

11. cena určená URSO ako maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou
kanalizáciou je cenou, ktorá sa ako záväzná bude používať pre výpočet stočného.
Článok 4
Spôsob zneškodňovania obsahu odpadových vôd na území mesta Spišské Podhradie
1. Odpadové vody v meste Spišské Podhradie budú likvidované:
a) napojením na verejnú kanalizáciu
b) vlastnou ČOV s vyústením len do povrchových tokov
c) v nepriepustnej žumpe v súlade s STN
2. Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť
nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu (ďalej VK), ak je v danom mieste VK vybudovaná, splniť
technické podmienky dané mestom Spišské Podhradie týkajúce sa najmä miesta a spôsobu
pripojenia na VK a uzatvoriť s prevádzkovateľom VK zmluvu o odvádzaní odpadových vôd,
ak vlastník nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob
nakladania s odpadovými vodami.
3. Súčasťou verejnej kanalizácie v Spišskom Podhradí je čistiareň odpadových vôd (ďalej ČOV),
v súlade s povolením na nakladanie s odpadovými vodami. V meste Spišské Podhradie je zakázané
vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne odpadových vôd a žumpy.
4. Komunálne odpadové vody a organicky znečistené priemyselné odpadové vody
vypúšťané do povrchových vôd musia pred ich vypúšťaním prejsť sekundárnym čistením,
prípadne primeraným čistením, ktoré zaručia limitné hodnoty znečistenia za bežných klimatických
podmienok.
5. Do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy sa zakazuje aplikovať kal zo septikov
a z ostatných podobných zariadení na úpravu splaškov a kal z iných ČOV, ako sú ČOV
produkujúce čistiarenský kal z čistenia odpadových vôd z domácností alebo mestských
odpadových vôd.
6. Producenti odpadových vôd na území mesta Spišské Podhradie, ktorí z objektívnych
príčin nie sú napojení na verejnú kanalizáciu, sú povinní mestu preukázať, že objem
odpadových vôd vyprodukovaných za rok a zhromaždených v žumpe, v množstve rovnom
množstvu odobratej vody z verejného vodovodu zneškodnili v čistiarni odpadových vôd.
V prípade, že nie je množstvo odvádzaných odpadových vôd merané, stanoví sa toto množstvo
podľa smerných čísel spotreby vody v zmysle vyhl. č. 397/2003 Z. z. alebo technickým výpočtom.
7. U producentov odpadových vôd,

a) ktorí používajú okrem vody z verejného vodovodu aj vodu z iného zdroja, množstvo
vyprodukovaných odpadových vôd, je tvorené súčtom množstva odobratej vody z verejného
vodovodu a vody čerpanej za sledovaný rok z iného zdroja. Predpokladá sa, že iné zdroje majú
nainštalované vlastné určené meradlo na určenie množstva pretečenej vody, ktoré spĺňa
podmienky zákonných predpisov o metrológii. V prípade ak určené meradlo na inom zdroji nie
je nainštalované, množstvo odobratej vody z iného zdroja určí mesto podľa smerných čísel
spotreby vody v zmysle vyhl. č. 397/2003 Z. z. prípadne technickým výpočtom.
b) ktorí používajú len vodu z verejného vodovodu a sú napojení na verejnú kanalizáciu sa stanoví
množstvo vyprodukovaných odpadových vôd na základe odpočtu vodomerov.
c) ktorí majú nainštalované na kanalizačnú prípojku meracie zariadenie na odpočet
vyprodukovaných odpadových vôd, množstvo odpadových vôd sa určí podľa tohto meradla.
Producent odpadových vôd si môže zriadiť takéto meradlo na vlastné náklady.
d) ktorí majú len iné zdroje (vlastné studne) sa množstvo vyprodukovaných odpadových vôd
určí na základe vlastných meradiel. Predpokladá sa, že iné zdroje majú nainštalované vlastné
určené meradlo na určenie množstva pretečenej vody, ktoré spĺňa podmienky zákonných
predpisov o metrológii. V prípade ak určené meradlo na inom zdroji nie je nainštalované,
množstvo odobratej vody z iného zdroja určí prevádzkovateľ podľa smerných čísel spotreby
vody v zmysle vyhl. č. 397/2003 Z. z., prípadne technickým výpočtom
8. Zneškodňovanie odpadových vôd vypúšťaním obsahu žúmp na záhrady, poľnohospodársku,
či lesnú pôdu alebo do vodných tokov a plôch je v rozpore s platnou legislatívou a je zakázané.
Článok 5
Spôsob zneškodňovania odpadových vôd zo žúmp na území mesta Spišské Podhradie.
1. Producent odpadových vôd, ktorý nie je napojený na VK je povinný odpadové vody
zhromažďovať v nepriepustnej žumpe a podľa vlastného uváženia alebo potreby, zneškodní
odpadové vody tak, že ich dá vyviesť fekálnym vozidlom do čistiarne odpadových vôd,
ktorá ich spracuje.
2. Producent odpadových vôd môže tieto likvidovať aj v iných ČOV ako je ČOV
mesta Spišské Podhradie. Každý producent odpadových vôd zhromažďovaných v nepriepustnej
žumpe je povinný sledovať množstvo odpadových vôd zneškodnených v ČOV za rok.
Pri likvidácii odpadových vôd mimo ČOV mesta je producent odpadových vôd povinný uchovať
doklad o takejto likvidácii a na požiadanie mesta, orgánu ochrany životného prostredia, prípadne
iného oprávneného orgánu sa týmto dokladom preukázať.
3. U prevádzok a nehnuteľností, ktoré používajú okrem vody z verejného vodovodu aj vodu
z vlastných zdrojov sa do tohto objemu započítava aj táto voda. Vyviesť odpadové vody na
zneškodnenie môže producent odpadových vôd len s majiteľom fekálneho vozidla, fyzickou
alebo právnickou osobou, ktorá prevádzkuje fekálne vozidlá, má potrebné doklady o možnosti
narábania s odpadovými vodami a
rozhodnutie OÚ ŽP v Poprade o povolení vypúšťať
odpadové vody v súlade s platnou legislatívou. Aktuálny zoznam majiteľov fekálnych vozidiel
prevádzkujúcich fekálne vozidlá s uvedením mena, priezviska, obchodného mena, adresy
a
telefonického kontaktu mesto trvale zverejní na svojej internetovej stránke, na úradnej tabuli
mesta Spišské Podhradie a u poverených pracovníkov ČOV.
4. Množstvo vody, ktorú je producent odpadových vôd povinný za rok zneškodniť v ČOV
vychádza z množstva vody, ktorú producent čerpal z verejného vodovodu za rok podľa stavu
vodomeru, ktorý odčítajú zamestnanci mesta spolu s producentom odpadových vôd.
U producentov, ktorí:

a) majú aj iné zdroje (vlastné studne) množstvo vyprodukovaných odpadových vôd je tvorené
súčtom množstva odobratej vody z verejného vodovodu a vody čerpanej za sledovaný rok z
iného zdroja. Predpokladá sa, že iné zdroje majú nainštalované vlastné určené meradlo na
určenie množstva pretečenej vody, ktoré spĺňa podmienky zákonných predpisov o metrológii.
V prípade ak určené meradlo na inom zdroji nie je nainštalované, množstvo odobratej vody
z iného zdroja určí mesto podľa smerných čísel spotreby vody v zmysle vyhl. č. 397/2003 Z.
z., prípadne technickým výpočtom.
Stav meradiel overí zamestnanec prevádzkovateľa v súčinnosti s producentom.
b) majú len iné zdroje (vlastné studne) sa množstvo vyprodukovaných odpadových vôd určí na
základe vlastných meradiel. Predpokladá sa, že iné zdroje majú nainštalované vlastné určené
meradlo na určenie množstva pretečenej vody, ktoré spĺňa podmienky zákonných predpisov
o metrológii. V prípade ak určené meradlo na inom zdroji nie je nainštalované, množstvo
odobratej vody z iného zdroja určí prevádzkovateľ podľa smerných čísel spotreby vody v
zmysle vyhl. č. 397/2003 Z. z. , prípadne technickým výpočtom.
Stav meradiel overí zamestnanec prevádzkovateľa v súčinnosti s producentom.
5. U producentov, ktorí produkujú priemyselné odpadové vody a používajú okrem vody
z verejného vodovodu aj vodu z iného zdroja, množstvo vyprodukovaných odpadových vôd,
je tvorené súčtom množstva odobratej vody z verejného vodovodu a vody čerpanej za sledovaný rok
z iného zdroja. Predpokladá sa, že iné zdroje majú nainštalované vlastné určené meradlo na určenie
množstva pretečenej vody, ktoré spĺňa podmienky zákonných predpisov o metrológii. V prípade
ak určené meradlo na inom zdroji nie je nainštalované, množstvo odobratej vody určí mesto odborným
odhadom.
Článok 6
Zneškodňovanie odpadových vôd vo vlastnej ČOV
1. Mesto Spišské Podhradie povolí zneškodňovať odpadové vody vo vlastnej ČOV len tomu
producentovi odpadových vôd, ktorý sa preukáže právoplatným rozhodnutím príslušného
orgánu štátnej správy o povolení o inom nakladaní s odpadovými vodami ako je uvedené
v tomto všeobecne záväznom nariadení mesta.
2. Pri zneškodňovaní odpadových vôd vo vlastnej ČOV musí byť odtok z ČOV vedený len
do povrchových tokov.
Článok 7
Platba za stočné a zneškodnenie odpadových vôd
1. Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent odpadových vôd stočné
prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie. Povinnosť uhradiť stočné vzniká vtokom odpadových
vôd do verejnej kanalizácie. Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou
kanalizáciou je na každý kalendárny rok určená oprávneným príslušným orgánom – Úradom
pre reguláciu sieťových odvetví SR .
2. Cenu za zneškodnenie odpadových vôd zo žúmp na ČOV mesta, podľa Článku 6 tohto VZN
je určená vo výške 80% stočného.
3.

Prevádzkovateľ doručí v príslušnom kalendárnom roku producentovi faktúru na úhradu
stočného za predpokladané množstvo vyprodukovaných odpadových vôd v príslušnom
kalendárnom roku. Na určenie výšky stočného použije prevádzkovateľ rozhodnutie URSO
a údaje o producentom vyprodukovanom množstve odpadových vôd za bezprostredne
predchádzajúci kalendárny rok.

Splatnosť faktúry na úhradu stočného je v príslušnom kalendárnom roku stanovená:
a) ¼ stočného uvedeného vo faktúre do 31.03.
b) ¼ stočného uvedeného vo faktúre do 30.06.
c) ¼ stočného uvedeného vo faktúre do 30.09.
d) ¼ stočného uvedeného vo faktúre do 31.12.
Vyúčtovanie skutočnej výšky stočného vykoná prevádzkovateľ 1 x ročne a doručí producentovi do
28.02. kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý je vyúčtovanie vyhotovené.
Vyúčtovanie bude samostatným účtovným dokladom, v ktorom bude určená splatnosť nedoplatku
alebo preplatku stočného do 14 dní od doručenia vyúčtovania. Platby za stočné môžu byť
realizované v hotovosti v pokladni MsÚ, poštovou poukážkou, bankovým prevodom.
4. Stočné za príslušný kalendárny rok u producentov fyzická osoba - občan určí prevádzkovateľ
na základe spotreby pitnej vody za predchádzajúci rok. Prevádzkovateľ doručí v príslušnom
kalendárnom roku producentovi harmonogram platieb.
Producent je povinný uhrádzať prevádzkovateľovi za dohodnuté opakované odvádzanie
odpadových vôd v priebehu fakturačného obdobia platby uvedené v harmonograme platieb za
opakované odvádzanie odpadových vôd.
Spôsob úhrad stočného podľa harmonogramu platieb:
- prevodom alebo vkladom na bankový účet prevádzkovateľa, pri úhrade je producent
povinný uviesť variabilný symbol uvedený v zmluve
- v hotovosti do pokladne prevádzkovateľa alebo poštovou poukážkou.
Po zistení skutočného množstva odvedených odpadových vôd za príslušné fakturačné obdobie,
vypočíta prevádzkovateľ stočné za skutočne odvedené odpadové vody, ktoré porovná s
uhradenými platbami uvedenými v harmonograme platieb za príslušné fakturačné obdobie. Tento
rozdiel vyúčtuje producentovi vo vyúčtovacej faktúre v cenách platných pre príslušné fakturačné
obdobie ako preplatok, resp. nedoplatok.
Vyúčtovanie vykoná prevádzkovateľ 1 x ročne a doručí producentovi do 31.05. kalendárneho roka
nasledujúceho po roku, za ktorý je vyúčtovanie vyhotovené. Vyúčtovanie bude samostatným
účtovným dokladom, v ktorom bude určená splatnosť nedoplatku alebo preplatku stočného do 14
dní od doručenia vyúčtovania. Nedoplatok z vyúčtovania stočného uhradí producent v hotovosti
v pokladni MsÚ, alebo bankovým prevodom, resp. vkladom na účet prevádzkovateľa.
Článok 8
Kontrolné a sankčné opatrenia
1. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia bude
zabezpečovať mesto Spišské Podhradie a to takým spôsobom, že mesto Spišské Podhradie bude samo
vykonávať svojimi zamestnancami odpočty vodomerov v súčinnosti s producentmi.
Producent je povinný umožniť vykonať tento odpočet a kontrolu vodomerov a iných meracích
zariadení. U producentov, ktorí produkujú priemyselné odpadové vody a používajú vlastný zdroj
vody sa množstvo takto čerpanej vody zistí individuálne. U producentov odpadových vôd,
u
ktorých sa zistí, že zneškodnili menšie množstvo odpadových vôd ako im toto VZN ukladá
alebo odpadové vody zneškodnili v rozpore s týmto VZN a platnou legislatívou, mesto Spišské
Podhradie uplatní sankčné opatrenia.
2. Pre účely tohto VZN, počet osôb, ktoré užívajú domovú nehnuteľnosť určí mesto Spišské
Podhradie podľa oznámenia producenta odpadových vôd vlastným zistením, prípadne z evidencie
osôb, prihlásených k trvalému alebo prechodnému pobytu v meste.
3. Ak občan poruší povinnosť stanovenú v čl. 4.2. tohto VZN (nadväznosť na § 23 ods. 2 zák. č.

442/2002 Z. z.) dopúšťa sa priestupku podľa § 40 ods. 1 písm. e) zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách, za ktorý mu môže byť uložená pokuta do 331,00 €. Na
prejednávanie priestupku je príslušný okresný úrad.
4. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie poruší povinnosť stanovenú v
čl. 4.2. tohto VZN (nadväznosť na § 23 ods. 2 zák. č. 442/2002 Z. z.) dopúšťa sa správneho deliktu
podľa § 39 ods. 1 písm. g) zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách, za ktorý jej môže byť uložená pokuta až do výšky 16 596,00 €. Na prejednávanie
priestupku je príslušný okresný úrad.
5.Za porušenie povinností na úseku stavebného poriadku ukladajú pokuty príslušné orgány štátnej
správy podľa osobitných predpisov.
6. Ak občan vypúšťa odpadové vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd bez povolenia
orgánu štátnej vodnej správy, dopúšťa sa priestupku v zmysle §77ods.1 písm. b) zák. č.364/2004 Z.z.
o vodách, za čo mu môže byť uložená pokuta až do výšky
100,00 €. Príslušným na
prejednávanie priestupku je okresný úrad.
7. Priestupku v zmysle § 77 ods. 1 písm. j) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách na úseku ochrany vôd,
vodných tokov a vodných stavieb sa dopustí ten, kto znečistí alebo ohrozí povrchové vody alebo
podzemné vody, za čo mu môže byť uložená pokuta až do výšky 100,00 €. Príslušným
na prejednávanie priestupku je okresný úrad.
8. Ak občan poruší povinnosť stanovenú týmto VZN dopúšťa sa priestupku proti verejnému poriadku
v zmysle § 48 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, za ktorý mu môže byť uložená pokuta do 33,00 €.
Na prejednávanie priestupku je príslušný okresný úrad.
9. Výnos z pokút je príjmom mesta, ktoré ho uloží na osobitný účet a použije výhradne na
budovanie nových kanalizačných prípojok alebo údržbu a rekonštrukciu ČOV alebo verejnej
kanalizácie.
Článok 9
Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom mesta Spišské
Podhradie dňa 09.2.2017.
(2) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol na pripomienkovanie zverejnený na úradnej
tabuli a na internetovej adrese mesta dňa 24.01.2017.
(3) Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta Spišské Podhradie
dňa 10.02.2017.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 25.02. 2017.
(5) Účinnosťou tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015
o zneškodňovaní obsahu odpadových vôd podľa miestnych podmienok na území mesta Spišské
Podhradie zo dňa 20.11.2015 a Dodatok č.1 k VZN č. 4/2015 zo dňa 8.12.2016.

V Spišskom Podhradí, dňa: 10.02. 2017

............................................
MVDr. Michal Kapusta
primátor mesta

