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O B E C    K R A Ľ O V A N Y 

027 51  Kraľovany 

__________________________________________________________ 

Všeobecne  záväzné   nariadenie 

 

Č 1/2017 
O ZABEZPEČENÍ ODVÁDZANIA  ODPADOVEJ  VODY 

VEREJNOU  KANALIZÁCIOU  V  KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ 

OBCE  KRAĽOVANY  V  MIESTE, KDE  JE VEREJNÁ 

KANALIZÁCIA VYBUDOVÁ. 
 

 

Návrh VZN: -  vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa:                                 03.04.2017 

                    -  zverejnený na internetovej adrese obce  dňa:     

                                

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane):                17.04.2017 

 

Doručené pripomienky (počet): 0 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:      26.04.2017             

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 26.04.2017 

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa 26.04.2017 pod č. 24/2017   
 

Počet prítomných poslancov OZ celkom: 4    

Hlasovalo za prijatie VZN: 4    

Proti prijatiu hlasovalo: 0     

Zdržalo sa: 0    

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce Kraľovany dňa:     27. 04. 2017               

 

VZN  zvesené z úradnej tabule obce Kraľovany dňa:         31. 05.2017                  

 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01. 06. 2017                                     
 

 

   

      Ing. Miloš  H a d 

      starosta obce 
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     Obecné zastupiteľstvo v Kraľovanoch podľa § 6 ods.1, zákona č. 369/l990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990“), § 36 ods. 7 písm. b/ 

zákona č. 442/2002 Z.z. 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 zmien 

a doplnkov (ďalej len zákona o VV a VK) 

                                                 Vydáva pre územie obce Kraľovany toto  

                                                        všeobecne záväzné nariadenie 

                                                               (ďalej len VZN) 

 
§ l 

ÚČEL ÚPRAVY 

 

 

Účelom  VZN  je zabezpečenie odvádzania a čistenia odpadovej vody, ktorá vzniká 

v nehnuteľnostiach v katastrálním území obce Kraľovany, prostredníctvom verejnej kanalizácie 

vybudovanej v rámci stavby Kanalizácia a ČOV Kraľovany 2. etapa (zberač A) od šachty Š6 po 

šachtu Š11 v  dĺžke 240,26 m, 15 ks kanalizačných prípojok,  stoka A1 od šachty Š9 po šachtu 

Š16 v dĺžke 150,62 m, 7 ks kanalizačních prípojok, stoka A1-1 od šachty Š15 po šachtu Š18 

v dĺžke 36,97 m, 1 ks kanalizačná prípojka,  spôsobom v súlade so zákonom o VV  VK. 

 

§ 2 

 ULOŽENIE  POVINNOSTÍ  VLSTNÍKOVI  NEHNUTĹNOSTI 

 

 

 

 

Obec Kraľovany v súlade s § 23 ods. 2 zákona o VV a VK vlastníkovi nehnuteľnosti 

nachádzajúcej sa v kat. území obce Kraľovany v mieste verejnej kanalizácie vybudovanej 

v rámci stavby Kanalizácia a ČOV Kraľovany 2. etapa (zberač A) od šachty Š6 po šachtu  Š11 

v  dĺžke 240,26 m, 15 ks kanalizačných prípojok,  stoka A1 od šachty Š9 po šachtu Š16 v dĺžke 

150,62 m, 7 ks kanalizačních prípojok, stoka A1-1 od šachty Š15 po šachtu Š18 v dĺžke 36,97 

m, 1 ks kanalizačná prípojka,  na ktorej vznikajú odpadové vody povinnosť : 

- zabezpečiť odvádzanie odpadovej vody prostredníctvom verejnej kanalizácie vybudovanej 

v obci 

- za tým účelom splniť technické podmienky Oravskej vodárenskej spoločnosti a. s. ktoré sú 

prevádzkovateľom verejnej kanalizácie, týkajúcej sa najmä miesta a spôsobu pripojenia 

nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu. 

- uzatvoriť zmluvu o pripojení a zmluvu o odvádzaní odpadovej vody s prevádzkovateľom 

verejnej kanalizácie 

Povinnosť neplatí pre vlastníka nehnuteľnosti, ktorý má vydané povolenie  príslušného orgánu 

štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami, t. j. povolenie Okresného úradu  

Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie vydané na vypúšťanie odpadových vôd 
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do povrchových alebo podzemných vôd v súlade s § 17, 37, 38 zákona  364/2004 Z.z.. o vodách  

….. v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

§ 3  

URĆENIE DOBY 

 

1. Obec Kraľovany ukladá vlastníkovi nehnuteľnosti splniť povinnosti uvedené  v bode 2 

tohoto VZN najneskôr v lehote do 31.08.2017. Kolaudácia stavby bola dňa 04.01.2017. 

V prípade nesplnenia povinnosti vlastnikom nehnuteľnosti v stanovenom rozsahu v termíne,  

prevádzkovateľ verejnej kanalizácie  predloží podnet  na správne konanie za porušenie zákona 

o VV a VK na Okresný úrad v Dolnom Kubíne, odbor starostlivosti o životné prostredie. 

 

§ 4 

SCHVÁLENIE A ÚČINNOSŤ 

 

 

Toto VZN bolo schválené  Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa 26. 04. 2017 

uznesením  č. 24/2017. 

VZN nadobúda účinnost dňa  01. 06. 2017 

 

 

 

:  

 

 

         Ing. Miloš  H a d 

                                                                                         starosta obce 

 


