
Dodatok č. 3 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 40 

 
o verejnej kanalizácii a odpadových vodách 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Levároch sa uznieslo na tomto dodatku k VZN č. 40, ktoré 
bolo prijaté na zasadnutí dňa 30. 08. 2006, uznesením č. 54/2006. Dodatok č. 1 k VZN č. 40 
bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 11. 07. 2007, uznesením č. 90/2007. 
Dodatok č. 2 k VZN č. 40 bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa  
10. 12. 2008, uznesením č. 139/2008. 
 
Článok 10 
Priestupky, sankcie a pokuty  
 
Bod 2/ sa upravuje nasledovne: 
Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena a/ až c/ bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená 
pokuta 165,97€. 
 
Bod 3/ sa upravuje nasledovne: 
Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena d/ bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta 
331,94 €, za neuzatvorenie zmluvy a požadovaná úhrada stočného za obdobie od 
sprevádzkovania verejnej kanalizácie v mieste nehnuteľnosti po dobu uzatvorenia zmluvy. 
 
Bod 4/ sa upravuje nasledovne: 
Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena e/ bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta 
165,97 €. 
 
Bod 5/ sa upravuje nasledovne: 
Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena f/ a h/ bude fyzickej alebo právnickej osobe 
uložená pokuta 663,88€. V prípade poškodenia biologického procesu čistenia odpadových 
vôd bude od producenta vymáhaná plná výška nákladov spojená s odstraňovaním havárie 
a opätovným obnovením prevádzky ČOV. 
 
Bod 6/ sa upravuje nasledovne: 
Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena g/i/j/ bude vlastníkovi nehnuteľnosti, fyzickej 
alebo právnickej osobe uložená pokuta 331,94 €. Zaplatením pokuty nie je dotknutý nárok na 
náhradu škody. 
 
Bod 7/ sa upravuje nasledovne: 
Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena i/ a j/ bude fyzickej alebo právnickej osobe 
uložená pokuta 33,19 € vrátane náhrady spôsobenej škody. 
 
Bod 8/ sa upravuje nasledovne: 
Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena k/ bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta 
99,58 €. 
 
Ostatné ustanovenia VZN č. 40 zostávajú bezo zmien. 
 
 
 



Dodatok bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo Veľkých Levároch dňa 16. 12. 2009 
uznesením č. 115/2009 
 
 
 
Návrh dodatku bol zverejnený dňa: 01. 12. 2009       zvesený dňa:              16. 12. 2009 
Dodatok bol zverejnený dňa:           17. 12. 2009       nadobudol účinnosť:  01. 01. 2010  
 
 
 
 
 
 
 
       Štefan Kudlička 
       starosta 


