Všeobecne záväzné nariadenie obce Okoč č. 2/2022
o zneškodňovaní odpadových vôd
Obecné zastupiteľstvo v Okoči na základe ustanovenia podľa § 6, ods. 1 zákona č
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a dodatkov a podľa ustanovení
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.
50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, a
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov vydáva toto:
Všeobecne záväzné nariadenie
o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Okoč
§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ ustanovuje za účelom vytvorenia
podmienok pre zdravší život v obci Okoč, povinnosť likvidácie a čistenia odpadových vôd,
ktoré vznikajú na území obce Okoč. Ďalej ustanovuje náhradu za likvidáciu, spôsob likvidácie
a sankcie v prípade nedodržania tohto VZN.
§2
Základné pojmy
1. Odpadové vody: za odpadové vody sa považujú vody použité v sídliskách,
obciach, domoch, závodoch, zdravotníckych zariadeniach a v iných objektoch a v
objektoch a zariadeniach, pokiaľ po použití majú zmenenú akosť respektíve
zloženie, ako aj iné vody z nich odtekajúce, pokiaľ môžu ohroziť akosť
povrchových, alebo podzemných vôd.
2. Nebezpečné látky: sú látky ohrozujúce prevádzku stokových sietí a čističky
odpadových vôd /ďalej len ČOV/.
3. Pôvodca odpadu: majiteľ alebo správca, kde pri bežnom užívaní a prevádzke v
rodinných domoch, stavbách /ktoré slúžia organizáciám a súkromným
podnikateľom /, vzniká odpadová voda vrátane splaškovej a žumpovej vody.
§3
Práva a povinnosti
1. Každá fyzická alebo právnická osoba s trvalým, alebo prechodným bydliskom v
obci Okoč má právo využívať ČOV Okoč pre čistenie odpadových vôd zo svojich
domácností.
2. Pôvodcovia odpadových vôd zvážajú tieto vody na miesto určenia – ČOV Okoč
formou individuálneho zvozu z miesta ich vzniku z domácností.

3. Odpadové vody v obci Okoč sú čistené na ČOV Okoč. Táto ČOV pracuje na
princípe biologického čistenia.
4. Pôvodcovia odpadových vôd musia dodržiavať podmienky tohto VZN a dbať o to,
aby odpadové vody, ktoré vznikajú ich činnosťou obsahovali iba prirodzené látky a
sú povinný zabrániť vniknutiu do odpadových vôd takým látkam, ktoré nie sú
určené ako odpadové vody.
5. Pôvodca odpadu je povinný napojiť sa na vybudovanú kanalizačnú sieť v obci
Okoč, ak kanalizačné rozvody a prípojkové časti napojenia odpadových vôd z
daných objektov toto umožňujú.
§4
Likvidácia odpadových vôd
1. Pri likvidácii odpadovej vody je pôvodca odpadu povinný likvidovať tieto
odpadové vody na ČOV v obci Okoč, prípadne na inej ČOV. Likvidácia
odpadových vôd sa uskutočňuje zmluvnými partnermi obce.
2. Pôvodca odpadových vôd je povinný riadiť sa pri likvidácii odpadových vôd v
obci Okoč nasledovnými podmienkami:
Prísne sa zakazuje lievať do domových odpadov:
- silné koncentrácie chemikálií a iných škodlivých koncentrátov podobného
druhu
- pesticídy, jedy, omamné látky a žieraviny
- staré motorové oleje a podobné olejové a mazivové roztoky
- farby rôzneho zloženia
- hádzať do odpadov hygienické vložky, igelitové fólie, obaly a ostré tvrdé
predmety
- odpady vznikajúce pri chove hospodárskych zvierat – močovinu
- látky takého druhu, ktoré nie sú určené ako odpadové vody
- uličné nečistoty a soli použité v období zimnej údržby ciest
- dažďovú vodu
- horľavé a výbušné látky, prípadne látky ktoré zmiešaním so vzduchom,
alebo vodou tvoria výbušné, dusivé alebo otravné prostredie
- rádioaktívne, infekčné a iné látky, ohrozujúce zdravie človeka a
bezpečnosť obsluhovateľov čistiaceho procesu odpadových vôd
3. Pri likvidácii odpadových vôd mimo územia obce na inom zariadení je pôvodca
odpadových vôd povinný uchovávať doklad o takejto likvidácii a na požiadanie
OcÚ Okoč, prípadne OÚ Dunajská Streda, odboru životného prostredia, či iného
kontrolného úradu na takúto kontrolu oprávneného, sa týmto dokladom o likvidácii
preukázať.
4. Pri postupnom budovaní kanalizačných rozvodov v obci obec umožní pre každý
rodinný dom, stavby organizácií, či objekty inej vybavenosti, kde odpadové vody
vznikajú napojenie sa na tieto rozvody a zároveň umožní likvidáciu odpadu.
5. Odmietnutie likvidácie odpadovej vody cez kanalizačné rozvody v prípade že
kanalizačné rozvody a prípojkové časti napojenia odpadových vôd z daných
objektov toto umožňujú, vytvára podmienku pre požiadavku zo strany obce
vyžiadať si od pôvodcu odpadových vôd doklady o zabezpečení čistenia tohto
druhu odpadu.
6. Pôvodcovia odpadových vôd zodpovedajú za nakladanie s týmto druhom odpadu a
sú povinný vznik odpadových vôd čo najviac obmedzovať.

7. Pri nakladaní s odpadovými vodami je každý povinný chrániť zdravie
obyvateľstva a životné prostredie, pritom je povinný vytvárať predpoklady pre
likvidáciu odpadových vôd spôsobom, ktorý je v súlade s podmienkami a
možnosťami v obci na to vytvorenými.
§5
Náhrada za likvidáciu odpadových vôd
1. Za likvidáciu odpadovej vody patrí prevádzkovateľovi a vlastníkovi zariadenia,
ktoré čistenie odpadovej vody zabezpečuje úhrada. Cena za čistenie odpadovej
vody je stanovená vo výške 1,20 €/m3.
2. Pôvodca odpadovej vody je v zmysle tohto VZN povinný prevádzať úhradu na
účet OcÚ Okoč, prípadne zaplatiť v hotovosti do pokladne obce za čistenie
odpadovej vody.
3. Zmeny v úhradách, ako i jednotlivé zľavy a oslobodenia budú riešené uzneseniami
OZ v Okoči a budú oznamované pôvodcom odpadovej vody prostredníctvom OcÚ
v Okoči.
§6
Zakazuje sa
1. Likvidovať odpadovú vodu vylievaním, či vypúšťaním cez akékoľvek zariadenie
na všetky druhy pozemkov bez rozdielu vlastníckeho vzťahu k týmto pozemkom a
bez rozdielu ich zariadenia. Tento zákaz sa vzťahuje na celé územie obce Okoč.
2. Umývať motorové vozidlá a prevádzkové mechanizmy na miestnych
komunikáciách a v blízkostiach povrchových a podzemných vodných zdrojov.
§7
Sankcie
1. Pri nedodržaní tohto VZN schváleného obecným zastupiteľstvom v Okoči je
obecná polícia obce oprávnená uložiť pokutu :
- 33 € za porušenie ustanovení § 4 ods. 3. tohto VZN.
2. Pri nedodržaní tohto VZN je starosta obce Okoč oprávnený za porušenie
ustanovení § 4 ods. 2 uložiť pokutu:
- 331 € fyzickej osobe
- 6 638 € právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi.
3.

Pri opakovanom porušení ustanovenia § 4 ods. 3. starosta obce je oprávnený
uložiť pokutu vo výške 200 € fyzickej osobe.

4.

Ďalšie porušenia budú postúpené na Odbor životného prostredia OÚ Dunajská
Streda.

§9
Záverečné ustanovenia
1. Nariaďuje sa každému pôvodcovi odpadovej vody riadiť sa týmto VZN a
likvidovať odpadové vody v súlade týmto VZN.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva v Okoči č. 18-VII/2022 zo dňa 30.03.2022 a nadobúda účinnosť
15. dňom zverejnenia.
3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca platnosť VZN č. 2/2019 zo dňa
17.06.2019.

V Okoči dňa 31.03.2022

Ing. Ladislav Polák
starosta obce

