
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) a § 
6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, zákona NR SR č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení 

neskorších predpisov (vodný zákon) vydáva tento 

Dodatok č. 1 
 

k všeobecnému záväznému nariadeniu 

č. 03/2013 

o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a 
spoplatňovaní spracovania odpadových vôd 

Čl. 2 a čl. 10 sa menia nasledovne 

čl. 2  
ZÁKLADNÉ POJMY  
 
(3) Vlastníkom verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd na území obce je Obec Malý 
Lapáš. Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd na území obce je 
AquaLaB . s.r.o., Na Piesku 6, 821 05 Bratislava, ktorá má oprávnenie prevádzkovať verejnú 
kanalizáciu a ČOV v zmysle zákona.  
  

čl. 10  
PRIESTUPKY, SANKCIE A POKUTY  
 
(1) Priestupku voči tomuto nariadeniu sa dopúšťa ten, kto:  
a) vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne odpadových vôd a  
žumpy  
b) produkuje odpadové vody a nevybuduje prípojku, resp. nepripojí nehnuteľnosť na verejnú  
kanalizáciu  do 6 mesiacov od sprevádzkovania verejnej kanalizácie v mieste nehnuteľnosti 
alebo nevybuduje kanalizačnú prípojku pre nový stavebný objekt pred jeho kolaudáciou,  
c) nesplní technické podmienky kanalizačnej prípojky týkajúce sa miesta a spôsobu pripojenia 
na verejnú kanalizáciu a nevykoná úpravy, ktoré sú potrebné na bezpečnú a spoľahlivú 
prevádzku verejnej kanalizácie, neprizve pracovníka prevádzkovateľa verejnej kanalizácie na 
kontrolu prípojky pred zasypaním,  
d) nevie písomne preukázať spôsob likvidácie odpadových vôd, produkujúcich na svojom  
pozemku, ak v mieste producenta nie je vybudovaná verejná kanalizácia,  
e) vypúšťa do verejnej kanalizácie iné ako odpadové vody definované v čl. II, ods. 6 tohto  
nariadenia a spôsobí haváriu biologického čistenia odpadových vôd,  
f) odvedie vody z povrchového odtoku (dažďové vody) do verejnej kanalizácie,  
g) ten, kto vhadzuje alebo vysypáva do verejnej kanalizácie predmety, ktoré môžu ohroziť  



funkciu verejnej kanalizácie alebo poškodiť proces biologického čistenia odpadových vôd,  
h) neoprávnene vstupuje na pozemok a do objektov ČOV,  
i) úmyselne poškodzuje alebo odcudzuje zariadenia a predmety slúžiace na bezpečný a  
bezporuchový chod verejnej kanalizácie a ČOV,  
j) neumožní vstup prevádzkovateľovi alebo ním poverenej osobe na pozemok za účelom 
kontroly kanalizačnej prípojky a verejnej kanalizácie.  
(2) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena a) až c) bude vlastníkovi nehnuteľnosti 
uložená pokuta 166,00 €  
(3) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena d) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená 
pokuta  166,00 € 
(4) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena e) a f) bude fyzickej alebo právnickej osobe 
uložená pokuta 666,00 €. V prípade poškodenia biologického procesu čistenia odpadových 
vôd bude od producenta vymáhaná plná výška nákladov spojená s odstraňovaním havárie a 
opätovným obnovením prevádzky ČOV.  
(6) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena g) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená 
pokuta 333,00 € 
(7) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena h) a i) bude fyzickej alebo právnickej osobe 
uložená pokuta 33,00 € vrátane náhrady spôsobenej škody.  
(8) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena j) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená 
pokuta 100,00 €.  

 

Ostatné články VZN 03/2013 zostávajú bezo zmeny 

Na tomto dodatku sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši dňa 16.06. 2016 

 

 

        Peter Vavro 

       Starosta obce Malý Lapáš 
 
 
 
 
	  


