
Obecné zastupiteľstvo Obce Sokoľany 
 

podľa ust. § 4 ods. 3 písm. p), ust. § 6 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

vydáva 

 

DODATOK č. 1  

 

k  Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Sokoľany č. 1/2018 o zneškodňovaní 

odpadových vôd na území Obce Sokoľany zo dňa 14.12.2018 

 

Čl. 1 

 

1. Mení sa ust. § 3 ,,Vymedzenie základných pojmov“ ods. 2 VZN Obce Sokoľany č. 

1/2018 o zneškodňovaní odpadových vôd na území Obce Sokoľany nasledovne: 

 

,,Producentom odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie (ďalej len 

„producent") je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú 

zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa 

odpadové vody do verejnej kanalizácie.“ 

 

2. Mení sa ust. § 7 ,,Odvádzanie odpadových vôd“ ods. 3 VZN Obce Sokoľany č. 

1/2018 o zneškodňovaní odpadových vôd na území Obce Sokoľany nasledovne: 

 

,,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 obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok 

nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie 

príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. 

Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný 

pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a 

nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.“ 

 

3. Mení sa ust. § 12 ,,Sankcie“ ods. 3 VZN Obce Sokoľany č. 

1/2018 o zneškodňovaní odpadových vôd na území Obce Sokoľany nasledovne: 

 

Obec Sokoľany môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na 

podnikanie pokutu za to, že: 

a) užíva povrchové vody na ich vzdúvanie a na iný spôsob akumulácie alebo užíva 

podzemné vody na ich akumuláciu alebo čerpanie na účel znižovania ich hladiny alebo na 

umelé zvyšovanie ich množstva povrchovou vodou bez povolenia orgánu štátnej vodnej 

správy alebo v rozpore s ním až do výšky  100 Eur, 

b) vypúšťa vody z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, 

čerpá znečistené podzemné vody na účely zníženia ich znečistenia alebo zníženia 

znečistenia horninového prostredia alebo čerpá podzemné vody pri hydrogeologickom 

prieskume a pri zakladaní stavieb a následne ich vypúšťa do povrchových vôd alebo do 

podzemných vôd bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním až do 

výšky 66 Eur, 



c) využíva povrchové vody alebo podzemné vody na hospodársky chov rýb alebo na chov 

vodnej hydiny alebo iných živočíchov na účel podnikania bez povolenia orgánu štátnej 

vodnej správy alebo v rozpore s ním až do výšky 100 Eur 

d) vykonáva činnosti, ktoré môžu ovplyvniť vodné pomery bez povolenia alebo súhlasu 

orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s nimi až do výšky 165 Eur, 

e) porušuje povinnosti ustanovené v § 39 pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami až do 

výšky 165 Eur, 

f) neumožní kontrolným orgánom prístup do objektov a zariadení na vykonávanie 

potrebného zisťovania alebo na požiadanie neposkytne potrebné údaje a úplné informácie 

až do výšky 100 Eur.“ 

 

Čl. 2 

 

Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Obce Sokoľany č. 

1/2018 o zneškodňovaní odpadových vôd na území Obce Sokoľany ostávajú neznemené a v 

platnosti. 

 

Tento Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Sokoľany č. 

1/2018 o zneškodňovaní odpadových vôd na území Obce Sokoľany zo dňa 14.12.2018  

schváleného dňa 14.12.2018 Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Sokoľany č. 12/2018, 

bol vyvesený na úradnej tabuli obce na pripomienkovanie občanom dňa 23.1.2020 a bol 

schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Sokoľany Uznesením Obecného zastupiteľstva 

Obce Sokoľany č. ............. zo dňa.................................. a nadobúda účinnosť dňom 

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

 

 

V Sokoľanoch, dňa .................................... 

 

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

                                                                                     František Beregszászi  

                                                                                           starosta obce 

 
Vyvesené na úradnej tabuli pred schválením dňa: 23.1.2020  

Zvesené z úradnej tabule pred schválením dňa:   

Vyvesené na úradnej tabuli po schválení dňa:      

Nadobúda účinnosť dňa:                                        
  
 


