Výzva
na pripojenie sa na verejnú kanalizáciu
Obec Liesek vyzýva vlastníkov nehnuteľností, aby svoje nehnuteľnosti pripojili na verejnú kanalizáciu do
konca októbra 2019.

Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť
nachádza, je verejná kanalizácia zriadená. Z dôvodu nesplnenia povinnosti uvedenej v § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002
Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení obec bude nútená predkladať podnety na
nepripojených vlastníkov nehnuteľností na Obvodný úrad životného prostredia (OÚŽP) v Tvrdošíne, ktorý má vo svojej
kompetencii prejednávať priestupky a ukladať pokuty.

Za takýto priestupok Okresný úrad, odbor starostlivosti pre životné prostredie v Tvrdošíne, udeľuje
pokutu do výšky 331 €.
Od 15. marca 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 51/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004
Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Podľa § 36 ods. 4 Zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ten, kto akumuluje odpadové
vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne
odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o
odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky.
Priestupku na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb sa dopustí podľa § 77
ods.1 písm. p) zákona č. 364/2004 Z. z. ten, kto nepreukáže zneškodňovanie odpadových vôd zo
žumpy na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy (§ 36 ods. 4). Za tento priestupok možno
uložiť pokutu do 165 eur. Tento priestupok prejednáva okresný úrad.
Obec Liesek je pripravená byť nápomocná pri riešenia konkrétnych problémov pri príprave a
realizácii pripojenia na verejnú kanalizáciu. Podrobnejšie informácie Vám poskytnú zamestnanci na
Obecnom úrade v Liesku.
UPOZORNENIE
Z dôvodu, že verejná kanalizácia bola vybudovaná výhradne ako splašková, je zakázané do verejnej
kanalizácie zaústiť a vypúšťať zrážkové vody, drenážne vody a iné vody, ktoré nie sú výlučne
splaškovými vodami.

