
   

 

„ N Á V R H  “ 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Komárany  č. 33/2015 

o zneškodňovaní odpadových vôd 

 

 Obecné zastupiteľstvo v  Komáranoch sa na základe ust. § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 

písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade 

so zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 

neskorších predpisov, zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 

532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách 

na výstavbu a o všeobecných požiadavkách stavby užívané osobami  s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie   u z n i e s l o   na tomto  

 

Všeobecnom záväznom nariadení  o zneškodňovaní odpadových vôd 

§ 1 

Predmet a účel nariadenia 

 Toto VZN upravuje podmienky odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou, 

ich zneškodňovanie, ako aj podmienky výstavby a prevádzkovania domových žúmp 

a zneškodňovania ich obsahu podľa miestnych podmienok za účelom ochrany životného 

prostredia, zabezpečenia verejného poriadku a v záujme vytvárania a ochrany zdravých 

podmienok a života obyvateľov obce. 

§ 2 

Vymedzenie základných pojmov 

1/ Odpadová voda – je voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, 

zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch, pokiaľ 

má po použití zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu), ako aj priesaková voda zo skládok 

odpadov a odkalísk; odpadová voda môže byť splašková, priemyselná a komunálna; za 

použitú vodu sa nepovažuje voda vypúšťaná z rybochovných zariadení, rybníkov a vodných 

nádrží osobitne vhodných na chov rýb. 

2/ Splašková voda - je použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského 

metabolizmu a činnosti v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných 

podobných zariadení, ktorá nie je hromadená v žumpách. 

3/ Priemyselná odpadová voda - je voda z výrobných činností, priemyslu, služieb a 

živností, ktorá je iného charakteru ako splašková odpadová voda a voda z povrchového 

odtoku. 



4/ Komunálna odpadová voda - je voda zo sídelných útvarov obsahujúca prevažne 

splaškovú odpadovú vodu; môže obsahovať priemyselnú odpadovú vodu, infiltrovanú vodu a 

v prípade jednotnej stokovej siete alebo polodelenej stokovej siete aj vodu z povrchového 

odtoku. 

5/ Producent odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie – 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. 

4/ Verejná kanalizácia – je prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich 

verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, 

odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd. Verejnou kanalizáciou nie sú 

kanalizačné prípojky. 

5/ Kanalizačná prípojka - je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku 

alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov  objektu alebo stavby až po 

zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie, toto zaústenie je súčasťou verejnej 

kanalizácie. Kanalizačnou prípojkou sa odvádza  odpadová voda z objektu alebo 

nehnuteľností, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu. 

6/ Vlastníkom kanalizačnej prípojky - je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady a to 

spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. 

6/ Žumpa – je zakrytá podzemná, vodotesná nádrž bez odtoku na akumuláciu splaškových 

vôd z domácností. 

§ 3 

Prevádzkovanie verejnej kanalizácie  

1/ Vlastníkom a prevádzkovateľom verejnej kanalizácie v obci je Východoslovenská 

vodárenská spoločnosť, a.s., Košice.  

2/ Vlastník  a prevádzkovateľ verejnej kanalizácie je povinný zabezpečiť: 

a/ plynulé a bezpečné odvádzanie odpadových vôd a ak má verejná kanalizácia vybudovanú 

čistiareň odpadových vôd, je povinný zabezpečiť aj čistenie odpadových vôd, 

b/ aby nebolo pri nakladaní s kalom vznikajúcim pri čistení odpadových vôd ohrozené životné 

prostredie, 

c/ aby verejné kanalizácie spĺňali technické požiadavky vyžadované zákonom, 

d/ rozvoj verejnej kanalizácie v súlade s plánom rozvoja a s ohľadom na ekologické aspekty 

alebo ekonomické možnosti, 

e/ vypracovanie a aktualizácia prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie, 

f/ vypracovanie plánu obnovy rozvoja kanalizácie najmenej na 10 rokov, 

g/ obnovu verejnej kanalizácie v súlade s plánom obnovy verejnej kanalizácie, 

h/ prevádzkovať verejnú kanalizáciu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie a podmienkami stanovenými na túto 

prevádzku  rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej správy, 

i/ vykonávať riadnu a pravidelnú údržbu verejnej kanalizácie, 



c) bezodplatne odovzdať vlastníkovi verejnej kanalizácie a dotknutej obci na ich vyžiadanie 

prehľad a hodnoty sledovaných ukazovateľov vody najneskôr do 30 dní odo dňa vyžiadania, 

d) na základe rozhodnutia okresného úradu v sídle kraja prebrať na čas  nevyhnutnej potreby 

správu, prevádzku alebo údržbu verejnej kanalizácie, 

e) zabezpečiť vyznačenie podzemného vedenia verejnej kanalizácie podľa skutočného 

vyhotovenia stavby graficky na mapách a iné povinnosti určené zákonom. 

3/ Odpadové vody z verejnej kanalizačnej siete sú odvádzané kanalizačným zberačom  do  

ČOV Vranov nad Topľou - Lomnica. 

4/ Od producenta odpadových vôd je prevádzkovateľ verejnej kanalizácie oprávnený 

požadovať, aby na svojich zariadeniach vykonal na vlastné náklady také nevyhnutné úpravy, 

ktoré sú potrebné z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky verejnej kanalizácie, inak 

producent zodpovedá za prípadné škody, ktoré spôsobí. 

§ 4  

Zneškodňovanie odpadových vôd 

1/ Vlastník stavby alebo 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.                 

2/  Vlastník stavby alebo pozemku je povinný uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom 

verejnej kanalizácie, ak nemá povolenie príslušného orgánu verejnej správy na iný spôsob 

nakladania s odpadovými vodami. 

3/ V prípade domových čistiarní odpadových vôd podmienky budovania a prevádzky určí 

v rozhodnutí príslušný orgán vodnej správy. 

4/ Vlastník verejnej kanalizácie uzatvorí zmluvu ak,  

a/ žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu  spĺňa technické podmienky týkajúce sa najmä 

miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a 

b/ kapacita verejnej kanalizácie to umožňuje. 

5/ Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať alebo odvádzať iba odpadové vody mierou 

znečistenia a množstvom zodpovedajúce prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie, ak 

sa ich producent nedohodne s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie inak. 

§ 5 

Neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie 

1/ Neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie je 

a/ vypúšťanie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd alebo v rozpore s 

takouto zmluvou, 

b/ vypúšťanie v rozpore s podmienkami ustanovenými prevádzkovým poriadkom verejnej 

kanalizácie, 

c/ vypúšťanie bez merania, ak  je dohodnuté  alebo  je  v rozpore s podmienkami 

dohodnutými v zmluve o odvádzaní odpadových vôd, 

d/ vypúšťanie s používaním meradla, ktoré nie je umiestnené podľa rozhodnutia 

prevádzkovateľa verejnej kanalizácie, 



e/  vypúšťanie s používaním meradla, ktoré v dôsledku zásahu množstvo nezaznamenáva 

alebo zaznamenáva menšie množstvo, ako je skutočné, 

f/ vypúšťanie s používaním meradla, na ktorom je poškodené zaistenie proti neoprávnenej 

manipulácii. 

2/ Kto neoprávnene vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie, je povinný nahradiť 

spôsobenú škodu prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie. 

§ 6 

Povinnosti producenta odpadových vôd 

1/ Producent odpadových vôd je povinný 

a/ dodržiavať podmienky stanovené v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie a 

podmienky dohodnuté v zmluve  uzatvorenej s vlastníkom verejnej kanalizácie, 

b/ v nevyhnutnej miere umožniť vstup prevádzkovateľa alebo ním poverenej osoby na 

nehnuteľnosť pripojenú na verejnú kanalizáciu na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie 

verejnej kanalizácie, zistenia stavu meradla alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny alebo 

vykonania kontrolného merania množstva a kvality vypúšťaných odpadových vôd, ako aj 

zistenia technického stavu kanalizačnej prípojky a poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú 

súčinnosť, 

c/ oznamovať prevádzkovateľovi návrhy zmien v ním vykonávanej činnosti, ktoré môžu mať 

vplyv na zmenu v odvádzaní a čistení odpadových vôd, 

d/ oznámiť prevádzkovateľovi zistenú poruchu na kanalizačnej prípojke vrátane poruchy na 

meradle, 

e/ dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu meradla, k jeho odstráneniu alebo k inému 

neoprávnenému zásahu na meradle, 

f/ neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie na meradle, najmä neodkladne 

vykonať opatrenia proti zaplaveniu priestoru, v ktorom je meradlo umiestnené, 

g/ oznámiť prevádzkovateľovi nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd, 

h/ oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 

pripojenej na verejnú kanalizáciu. 

2/ Producent nesmie bez súhlasu vlastníka verejnej kanalizácie odvádzať odpadové vody od 

ďalšieho producenta. 

§ 7 

Ceny za zneškodňovanie odpadových vôd 

1/ Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent vlastníkovi a 

prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie stočné. 

2/ Právo na stočné vzniká vtokom odpadových vôd do verejnej kanalizácie. 

3/ Stočné je platba za odvedenú odpadovú vodu, ktorú tvorí súčin ceny za 1 m3 odvedenej 

odpadovej vody  a množstva odvedenej odpadovej vody verejnou kanalizáciou a je 

stanovená na príslušný kalendárny rok na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví. 

 



§ 8 

Lehoty na pripojenie na verejnú kanalizáciu  

1/ Vlastník  nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na  území Obce Komárany je povinný si splniť 

povinnosti uložené v § 4 tohto VZN a pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu najneskôr 

do 31. 12. 2015. 

2/ Podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu určí vlastník a prevádzkovateľ verejnej 

kanalizácie. 

3/ Vlastník novovybudovanej stavby je povinný riešiť odvádzanie odpadových vôd v súlade 

s platnými predpismi už v rámci prípravy stavby a stavebného povolenia. 

 

§ 9 

Stavebné podmienky na budovanie žumpy 

1/ Žumpa sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať do verejnej 

kanalizácie. 

2/ Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom 

a technickým normám. 

3/ Žumpa musí byť umiestnená a riešená tak, aby bolo možné výhľadové pripojenie stavby 

na verejnú kanalizáciu. 

4/ Žumpa musí byť umiestnená tak, aby bol k nej umožnený prístup pre fekálny automobil, 

aby bolo možné vyberať jej obsah a aby boli dodržané minimálne, normou stanovené 

vzdialenosti žumpy od budov a vodných zdrojov. 

5/ Dno a steny žumpy musia byť vodotesné. 

6/ Do žumpy nesmie byť odvedená zrážková voda. 

7/ Stavebník je povinný predložiť doklad o vodonepriepustnosti žumpy, vypracovaný osobou 

oprávnenou takýto doklad vydať pri kolaudačnom konaní. 

 

§ 10 

Prevádzkové požiadavky žumpy 

1/ Prevádzkovateľ žumpy je povinný zabezpečiť jej vyprázdňovanie v intervaloch 

primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických 

alebo fyzických osôb. 

2/ Zakazuje sa vypúšťanie obsahu žúmp do záhrad a polí, do povrchových a do podzemných 

vôd. 

3/ Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie poverených pracovníkov Obce 

Komárany doklad o spôsobe zneškodňovania odpadových vôd zo žumpy. Za takýto doklad 

sa považuje doklad od vývozcu (fekálne vozidlo) alebo ČOV,  kde boli odpadové vody 

zneškodnené. 

4/ Prevádzkovateľ žumpy je povinný uschovať doklad o zneškodňovaní odpadových vôd zo 

žumpy po dobu jedného roka odo dňa zneškodnenia  odpadových vôd. 



5/ Prevádzkovateľ žumpy je povinný v prípadoch hodných osobitného zreteľa nechať 

vypracovať nový doklad o vodotesnosti žumpy. Ide najmä o prípady, kedy je dôvodové 

podozrenie, že prevádzkou žumpy môže dochádzať k znečisteniu vôd. 

§ 11 

Sankcie 

1/ Priestupkom proti poriadku v správe podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov  je porušenie povinností ustanovených týmto nariadením, ak sa 

takýmto konaním sťaží plnenie úloh obce. Za tento priestupok možno udeliť pokutu do  výšky 

33,00 EUR. 

2/ Obec Komárany môže uložiť pokutu právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na 

podnikanie za porušenie ustanovení tohto nariadenia v zmysle § 13 ods. 9 písm. a) zák. č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do výšky 6 638,00 EUR. 

3/ Priestupky na úseku verejných kanalizácií uvedené v ust. § 40 ods. 1 zák. č. 442/2002 Z.z. 

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov  

prejednávajú okresné úrady, ktoré v správnom konaní môžu uložiť pokutu vo výške od 16,00 

EUR do 829,00 EUR. 

§ 12 

Záverečné  ustanovenia 

1/ Toto VZN bolo  vyvesené na úradnej tabuli Obce Komárany dňa …....................... 

2/ VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli. 

 

 

                      …...............................................                                                                                                                 

                                  Jana Kráľová 

                                                                                                 starostka obce 

 

 

 


