
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE 

H R O M O Š 

č. 2/2021 

 

o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd obce Hromoš 

 

  



Obecné zastupiteľstvo obce Hromoš na základe ust. § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 

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 právnych predpisov v nadväznosti 

na ust. § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších právnych predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie: 

 

 

Článok I. 

       Úvodné ustanovenia 

§ 1 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje spôsob náhradného 

odvádzania odpadových vôd na území obce Hromoš. 

 

 

 

Článok II. 

Prerušenie alebo obmedzenie odvádzania odpadových vôd verejnou 

kanalizáciou 

§ 2 

 

1. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie (W- Control s.r.o. ďalej len „prevádzkovateľ“) môže 

prerušiť alebo obmedziť odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie z dôvodov 

vymedzených v § 32 ods. 1 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

 

2. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť prerušenie alebo obmedzenie odvádzania odpadových 

vôd verejnou kanalizáciou obci Hromoš, príslušným orgánom a organizáciám a dotknutým 

odberateľom vody a producentom odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie 

v termínoch v zmysle § 32 ods. 2 a 7zákona o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách. 

 

 



 

 

Článok III. 

Náhradné odvádzanie odpadových vôd 

§ 3 

 

1. V prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd do verejnej 

kanalizácie z dôvodov uvedených v § 32 ods. 1 písm. b) až e) a o) zákona o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť náhradné 

odvádzanie odpadových vôd spôsobom dohodnutým s vlastníkom verejnej kanalizácie 

v medziach technických možností a miestnych podmienok alebo spôsobom uvedeným 

v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie. 

 

2. Zneškodnenie odpadových vôd zabezpečí prevádzkovateľ ich vývozom do čistiarne 

odpadových vôd. 

 

3. O spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd, ktoré zabezpečí prevádzkovateľ, 

bude obec Hromoš informovať verejnosť prostredníctvom webového sídla, úradnej tabule 

alebo vyhlásením do obecného rozhlasu. 

 

 

Článok IV. 

Zodpovednosť za porušenie povinností 

§ 4  

 

1. Tomu, kto ako prevádzkovateľ verejnej kanalizácie porušil povinnosť zabezpečiť 

náhradné odvádzanie odpadových vôd podľa § 32 ods. 3 zákona o verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách, okresný úrad v zmysle § 39 ods. 1 písm. e) zákona o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách uloží pokutu od 99 eur do 16 596 eur. 

2. V prípade, ak sa fyzická osoba dopustí priestupku podľa § 40 ods. 1 písm. j) zákona 

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách tým, že poruší toto VZN, obecný úrad 

v zmysle § 40 ods. 2 písm. c) zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách uloží 



pokutu za takýto priestupok od 16 eur do 331 eur. 

3. V prípade, ak sa právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ dopustí správneho 

deliktu tým, že poruší toto VZN, obec  v zmysle § 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení uloží pokutu za tento správny delikt do 6 638 eur. 

4. Obec pri ukladaní pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie a následky 

protiprávneho konania, na porušenie viacerých povinností a na opakované porušenie 

povinností. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o 

porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Výnosy 

pokút, ktoré uložila obec Hromoš, sú príjmom rozpočtu obce. 

 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

§ 5  

 

1. Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce Hromoš dňa 01.12.2021 

2. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Hromoši dňa 16.12.2021 uznesením 

č. 138/2021 

3. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 17.12.2021 a nadobúda účinnosť dňa 

01.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................... 

starosta obce Hromoš 

    Bc. Maroš Kočiš 


