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Všeobecno-záväzné nariadenie Obce Častkov o 

zneškodnení odpadových vôd v obci Častkov 

 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Častkov vo veciach územnej   samosprávy  v  zmysle 

ustanovenia § 6 ods.1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, v súlade so Zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 

222/1996 Z. Z. o organizácii štátnej správy a Zákona č. 364/2004 Z. z.  o vodách  (Vodný 

zákon) 

 

vydáva 

 

Všeobecno-záväzné nariadenie Obce Častkov č. 3/2016 o zneškodnení odpadových vôd v 

obci Častkov  

 

 

Čl.1 

Úvodné ustanovenie 

 

Toto všeobecne záväzne nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobnosti o spôsobe 

vývozu, o likvidácii a zneškodňovaní  odpadových vôd v obci Častkov, v súlade s Vodným 

zákonom. 

 

 

                                                             Čl. 2 

                                                   Vymedzenie základných pojmov  

a/ splašková odpadová voda – je použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského 

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

podobných zariadení (ďalej len „odpadová voda“),  

b/ pôvodca odpadových vôd – je každý koho činnosťou odpadová voda vzniká.,  

c/ verejnou kanalizáciou – 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.  

d/ revíznou kanalizačnou šachtou – je šachta kanalizačnej prípojky na účely kontroly a 

vykonania potrebných prevádzkových úkonov  

e/ žumpa – je zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku na akumuláciu odpadových vôd 

z domácnosti.  

f/ septik – je zariadenie na čistenie odpadových vôd, z ktorého sú vody následne vypúšťané 

do povrchových alebo podzemných vôd. Jedná sa o vodnú stavbu v zmysle Vodného zákona, 

ktorá musí mať okrem stavebného a kolaudačného rozhodnutia aj povolenie na nakladanie s 

vodami t.j. na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd. Tieto 

povolenia vydáva orgán štátnej vodnej správy – Okresný úrad, odbor životného prostredia 

g/ domová čistička odpadových vôd -  môže byť vybudovaná  len na základe stavebného 

povolenie a povolenia orgánu štátnej vodnej správy – Okresný  úrad, odbor životného 

prostredia. 



h/ zaústenie  kanalizačnej prípojky – je technické zariadenie alebo úprava potrubia verejnej 

kanalizácie umožňujúca pripojenie kanalizačnej prípojky. 

Čl. 3 

  Základné ustanovenia 

 

1.) Pôvodcovia odpadových vôd musia dodržiavať podmienky tohto VZN a dbať o to, aby 

odpadové vody, ktoré vznikajú ich činnosťou obsahovali iba prirodzené látky a sú povinní 

zabrániť vniknutiu do odpadových vôd takým látkam, ktoré nie sú určené ako odpadové vody. 

2.) Odpadové vody v obci Častkov sú čistené na  Čističke odpadových vôd Častkov, ďalej ako 

„ČOV“ v správe Obce Častkov, ktorá pracuje na princípe biologického čistenia. 

3.) Pôvodcovia odpadových vôd zneškodňujú tieto vody na ČOV Častkov formou 

hromadného odvádzania cez kanalizačné rozvody, prípadne individuálnym zvozom 

odpadových vôd z miesta ich vzniku. 

 

Čl. 4 
  Likvidácia odpadových vôd 

 

 

1.) Pri bežnom užívaní a prevádzke v rodinných domoch, stavbách, ktoré slúžia organizáciám 

a súkromným podnikateľom vzniká odpadová voda vrátane splaškovej a žumpovej vody. 

2.) Pri likvidácii tohto druhu odpadovej vody je pôvodca tohto odpadu povinný likvidovať 

tento v ČOV Častkov v správe Obce Častkov, alebo spôsobom inak ekologicky čistým, ktorý 

spĺňa zákonom stanovené podmienky likvidácie odpadovej vody. 

3.) Pôvodca odpadových vôd je povinný riadiť sa pri likvidácii odpadovej vody v obci 

Častkov nasledovnými podmienkami: 

a/ Zakazuje sa vylievať do domových odpadov: 

- silné koncentrácie chemikálií a iných škodlivých koncentrátov podobného druhu 

- motorové oleje a podobné olejové a mazivové roztoky 

- farby rôzneho zloženia a riedidlá 

- hádzať do odpadov hygienické vložky, igelitové fólie, obaly a ostré tvrdé predmety 

- odpady vznikajúce pri chove hospodárskych zvierat – močovina 

- látky takého druhu, ktoré nie sú určené ako odpadové vody 

b/ Zakázané je odvádzať do obecnej kanalizácie dažďové vody a vodu z rodinných 

bazénov. 

4.) Pri likvidácii odpadových vôd v obci, mimo územia obce na inom zariadení je pôvodca 

odpadových vôd povinný uchovávať doklad o takejto likvidácii a na požiadanie OcÚ, 

prípadne ŽP, či iného kontrolného úradu na takúto kontrolu sa  týmto dokladom o likvidácii 

preukázať. 

5.) Pri postupnom budovaní kanalizačných rozvodov v obci obec zabezpečí rovnaké 

podmienky, pre každý rodinný dom, stavby organizácii, či objekty inej vybavenosti, kde 

odpadové vody vznikajú, a tak umožní  likvidáciu cez tieto rozvody. 

6.) Odmietnutie likvidácie odpadovej vody cez kanalizačné rozvody v prípade, že kanalizačné 

rozvody a prípojkové časti napojenia odpadových vôd z daných objektov toto umožňujú, 

vytvára podmienku pre požiadavku zo strany obce vyžiadať si od pôvodcu odpadových vôd 

doklady Zmluvu o vývoze likvidácii, faktúru a doklad o zaplatení  čistenia tohto druhu 

odpadu iným ekologicky čistým spôsobom, ktoré neohrozuje životné prostredie a nezakladá 

likvidáciu na postupe v rozpore so zákonom o likvidácii takéhoto druhu odpadu. 

7.) Pôvodcovia odpadových vôd zodpovedajú za nakladanie s týmto druhom odpadu a sú 

povinní vznik odpadových vôd čo najviac obmedzovať. 

8.) Pri nakladaní s odpadovými vodami je každý povinný chrániť zdravie obyvateľstva a 

životné prostredie, pritom je povinný vytvárať predpoklady pre likvidáciu odpadových vôd 

spôsobom, ktorý je v súlade s podmienkami a možnosťami v obci na to vytvorenými. 

 



      Čl. 5 

     Kanalizačné prípojky  
1) 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. S účinnosťou Novely Vodného 

zákona č. 409/2014 je vlastník nehnuteľnosti povinný pripojiť sa na vybudovanú verejnú 

kanalizáciu.  Sankcie za nepripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu špecifikuje zákon 

č.442/2002 o prevádzkovaní verejných vodovodov a kanalizácií § 40.  

2) Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný:  

a/ mať revíznu šachtu, tá je v jeho vlastníctve, 

b/ zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná a vybudovaná tak, aby nedošlo ku 

zmenšeniu prietočného profilu (po revíznu šachtu) verejnej kanalizácie, do ktorej je zaústená 

a aby nedošlo k poškodeniu alebo znefunkčneniu verejnej kanalizácie,  

c) zabezpečiť opravy a údržbu kanalizačnej prípojky na vlastné náklady,  

d) zásah do verejnej kanalizácie môže vykonať len oprávnená osoba so súhlasom vlastníka 

verejnej kanalizácie,  

e) majiteľ prípojky musí pred zasypaním prípojky prizvať pracovníka prevádzkovateľa 

verejnej kanalizácie, ktorý vykoná kontrolu napojenia prípojky – miesto zaústenia prípojky do 

verejnej kanalizácie musí byť obsypané jemnou prehodenou zeminou, resp. pieskom,  

f) za škody spôsobené poškodením alebo znefunkčnením verejnej kanalizácie pribudovaní 

prípojky zodpovedá majiteľ prípojky.  

 

Čl. 6 

Zneškodňovanie obsahu žúmp 

1.) Vlastník žumpy a septikov  je povinný ich udržiavať a prevádzkovať, aby nedochádzalo k 

únikom odpadových   vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia 

obyvateľov alebo životného prostredia. 

2.) Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakázané je vypúšťať alebo 

vyvážať obsah žumpy do: 

- povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne mesta 

- stokovej siete verejnej kanalizácie, bez povolenia správu ČOV,  

- dažďovej kanalizácie, krytých rigolov, krytých profilov vodných tokov 

- záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy, aj 

keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy. 

3.) Vlastník žumpy zabezpečí prostredníctvom OcÚ vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy v 

intervaloch zodpovedajúcich kapacite žumpy  prostredníctvom právnickej osoby alebo 

fyzickej osoby na náklady obecného úradu po zaplatení poplatkov za likvidáciu odpadových 

vôd. 

Čl. 7 

Úhrada za likvidáciu odpadových vôd 

 

1.) Za likvidáciu odpadovej vody patrí prevádzkovateľovi a vlastníkovi zariadenia úhrada, 

ktorý čistenie odpadovej vody zabezpečuje v ČOV Častkov. 

2.) Pôvodca odpadovej vody, s trvalým pobytom v obci Častkov,  je v zmysle tohto VZN 

povinný uhradiť poplatok za čistenie odpadovej vody, ktorý je tvorený zo sumy na likvidáciu 

a odvoz odpadových vôd: 

– 20 € na občana a rok,  

– 4 € občania s trvalým pobytom v obci Častkov žijúcich mimo obec, 

– 20 € za nehnuteľnosť ktorá slúži ako chalupa. 

3.) Poplatok pre podnikateľské subjekty, podnikajúce v katastri Častkova, je vo výške 0,58 

EUR/1 m3. 



4.) Poplatok pre občanov, s iným prechodným alebo trvalým pobytom ako Častkov,  a pre 

podnikateľské subjekty, ktoré nemajú miesto podnikania v katastri obce Častkov, je vo výške 

0,80 EUR/1 m3.  

  

Čl. 8 

      Množstvo a meranie odpadových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou 

 

Množstvo odpadových vôd vyprodukovaných producentom domácností v rodinných domoch 

alebo bytových domoch do obecnej kanalizácie je stanovené vyhláškou č. 209/2013 ktorá 

ustanovuje podrobnosti o meraní množstva vody vypúšťaných do odpadových vôd 

a o smerných číslach spotreby vody. 

  

Čl. 9 

Nariadenie 

 

Nariaďuje sa každému pôvodcovi odpadovej vody riadiť sa týmto VZN a likvidovať 

odpadové vody v súlade s týmto VZN. 

 

Čl. 10 

    Zakazuje sa 

 

1.) Likvidovať odpadovú vodu vylievaním, či vypúšťaním cez akékoľvek zariadenia na 

všetky druhy pozemkov bez rozdielu vlastníckeho vzťahu k týmto pozemkom a bez rozdielu 

ich zariadenia. Tento zákaz sa vzťahuje na celé územie obce Častkov. 

2.) Vypúšťať odpadové vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd bez povolenia 

orgánu štátnej vodnej správe alebo v rozpore s ním. 

3.) Umývať motorové vozidlá a prevádzkové mechanizmy na miestach, z ktorých by pohonné 

hmoty, alebo mazivá mohli vniknúť do kanalizačných rozvodov a tak ohroziť prevádzku a 

proces čistenia na ČOV. 

 

Čl. 11 

  Sankcie 

 

Pri nedodržiavaní tohto VZN schváleného Obecným zastupiteľstvom v Častkove je obec 

oprávnená uložiť pokutu nasledovne: 

1.) Pri nedodržaní povinností v článku č. 4 ods. 3a a tým úmyselným, či nedbalostným 

spôsobením škody na zariadení kanalizácie alebo ČOV, uložiť pokutu vo výške spôsobenej 

škody najmenej však: 

- pre fyzické osoby vo výške                                               1600  € 

- pre právnické osoby a podnikateľov vo výške                  4000  € 

Prípadná zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním čl. 4 ods. 3a nevylučuje ani právnu 

zodpovednosť. 

2.) Pri porušení článku 4 ods. 4 a 8 tohto VZN je pokuta vo výške: 

- 33 € 

- 50 €  pri opakovanom porušení 

- 70 €  pri treťom porušení a následne riešením cez OÚ odb. ŽP 

3.) Pri porušení zákazov v článku 10, ods.2,   tohto VZN je pokuta až do výšky 165,96 EUR, 

tak ako je uvedené vo Vodnom zákone. Priestupok je riešený cez OÚ, odb. ŽP alebo Obcou. 

 4.) Pri porušení článku 4 ods. 3b tohto VZN je pokuta vo výške 331 € 

 

 



 Čl. 12 

Povinnosť napojenia sa do verejnej kanalizácie 

 

Všetci producenti splaškových vôd, ktorí produkujú splaškové vody v časti obce, kde je 

vybudovaná obecná kanalizácia, sú povinní napojiť sa na hlavný zberač kanalizačného 

potrubia a stavebné práce ohlásiť na obecnom úrade. 

   

Čl. 13 

     Záverečné ustanovenia 

 

1.) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce Častkov o zneškodnení 

odpadových vôd v obci Častkov sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Častkov č. 

1/2014 o zneškodnení odpadových vôd v obci Častkov, ktoré bolo schválené Uznesením 

Obecného zastupiteľstva v Častkove č. 74/2014, zo dňa 02.06.2014. 

2.) Obecné zastupiteľstvo v Častkove sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce 

Častkov o zneškodnení odpadových vôd v obci Častkov, uznieslo dňa 14.12.2015, Uznesením 

č. 47. 

3.) Účinnosť nadobúda dňa 01.01.2016.  

 

 

 

V Častkove 27.11.2015    ..................................................................

  

        Mgr. Eva Černeková 

                 starostka obce Častkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


