
 

 

      OBEC   ZÁMUTOV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie, 
 

ktorým sa upravujú zásady, postup a technické podklady 
pre zriaďovanie kanalizačných prípojok napájaných  

na verejnú kanalizáciu realizovanú z fondov EU 
 

č.  10/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Zámutove na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa  § 18 ods. 1 písm. a  zákona č. 442/2002 
Z. z. – Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách   v y d á v a  pre obec Zámutov 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2013 
 

ktorým sa upravujú zásady , postup a technické podklady pre zriaďovanie kanalizačných 
prípojok napájaných na verejnú  kanalizáciu  realizovanú z fondov EU 

 

Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť 
nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a 
spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej 
kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je zriadená a vlastník 
nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s 
odpadovými vodami.. /§ 23, ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. – Zákon o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách/ 

Článok 1 
Vymedzenie základných pojmov 

 
 

Vlastník – užívateľ –je ten, kto vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie. 
 
Prevádzkovateľ – je ten, kto zabezpečuje odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie 
a ich vyčistenie. 
 
Verejná kanalizácia (ďalej len „VK“) je súbor objektov a zariadení zabezpečujúcich neškodné  
 
Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odovzdajú odpadové vody z miesta vyústenia 
vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie do verejnej 
kanalizácie. 
 
Odpadová voda -  je voda použitá z rodinných domov a služieb predovšetkým z ľudského 
metabolizmu a činnosti v domácnostiach, z kúpeľní, WC, stravovacích zariadení a iných 
podobných zariadení. 
 
Povrchová voda – je voda z zrážok, ktorá nevsiakla do zeme a vteká do stokovej siete z terénu 
alebo z vonkajších častí budov. 
 
Čistiareň odpadových vôd – je súbor objektov a zariadení na čistenie odpadových vôd pred ich 
vypúšťaním do povrchových vôd. 
 
Nebezpečná látka – je škodlivá látka, ktorá nie je súčasťou odpadových vôd. 
 
Stočné -  je poplatok spojený s odvádzaním odpadových vôd verejnou kanalizáciou vrátane ich 
čistenia. 
 
Kanalizačná revízna šachta (ďalej len „KŠ“) je šachta určená na vstup do kanalizácie alebo do 
kanalizačnej prípojky na účely kontroly a konania potrebných prevádzkových úkonov. 
 
Zaevidovanie pripojenia (prípojky) je realizácia zaevidovania pripojenia (prípojky) do 
evidencie prevádzkovateľa v prípade, ak je pripojenie fyzicky zrealizovane. 
 
Realizácia kanalizačnej prípojky je súhrn činností pozostávajúcich z:  
- obhliadky miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie  

pripojenia;  
- dodávky a pripojenia na VK kanalizačnou odbočkou a utesnenia kanalizačnej odbočky, ktorá je 

súčasťou VK. Kanalizačná odbočka je vlastníctvom VVS, a.s.; 
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- dodávky a montáže materiálu: kanalizačne koleno, kanalizačne potrubie, kanalizačná redukcia, 

kanalizačná presuvka, pripadne ďalšie kanalizačne tvarovky potrebne pre montáž a prepojenie 
na vnútorný kanalizačný rozvod objektu alebo stavby. 

 

Článok 2 
Všeobecné ustanovenia 

 

1. 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 ani jej súčasťou 
nie sú kanalizačné prípojky. 

2. Vlastníkom verejnej kanalizácie je Obec Zámutov. 
3. Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie na území obce Zámutov je Východoslovenská 

vodárenská spoločnosť, a. s., Košice, odštepný závod Vranov n. T. Prevádzkovateľ 
zabezpečuje riadnu prevádzku a údržbu kanalizačnej siete a objektov na nej, nerušené  
odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a ich zneškodňovanie v čistiarni 
odpadových vôd.   

 

Článok  3 
Prevádzka verejnej kanalizácie 

 
 
1. Občania obce Zámutov – vlastníci, resp. užívatelia nehnuteľnosti, v ktorých vznikajú 

odpadové vody sú povinní pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a splniť technické 
podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť 
zmluvu o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou s prevádzkovateľom kanalizácie. 
Kanalizačná prípojka musí byť vedená mimo septik, resp. žumpu. 

    Termín napojenia na vybudovanú verejnú kanalizáciu: do 4 mesiacov 
    Termín napojenia na budovanú verejnú kanalizácie: 4 mesiace po vykonanej kolaudácii 
    Ak sa vlastník – užívateľ do uvedeného termínu nepripojí na verejnú kanalizáciu je povinný 

predložiť vlastníkovi verejnej kanalizácie čiže obci Zámutov povolenie orgánu štátnej správy 
(Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove n. T. – štátna vodná správa) o spôsobe 
zneškodňovania odpadových vôd zo svojej nehnuteľnosti. 

2. Na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť len nehnuteľnosť, ktorá má vybudovanú vnútornú 
kanalizáciu zodpovedajúcu technickým normám. Napojenie a odpojenie nehnuteľnosti 
z verejnej kanalizácie je možné len so súhlasom vlastníka a prevádzkovateľa verejnej 
kanalizácie. 

3. Pásmom ochrany je časť pozemku nad verejnou kanalizáciou a kanalizačnou prípojkou 
v šírke 1,5 m na obidve strany kanalizačného potrubia. Vlastník – užívateľ nehnuteľnosti je 
povinný zabezpečiť prístup k dôležitým zariadeniam verejnej kanalizácie. 

4. Kanalizačnou prípojkou môže vlastník nehnuteľnosti vypúšťať iba vody zodpovedajúce 
charakteru odpadovej vody. Povrchové vody a vody z chovu hospodárskych zvierať alebo iné 
druhy vody sa do verejnej kanalizácie nesmú vypúšťať. 

5. Vlastník – užívateľ nehnuteľnosti je povinný zabezpečiť, aby do verejnej kanalizácie neboli 
odvádzané vody s obsahom nebezpečných látok a cudzích predmetov. 

6. Vlastník – užívateľ nehnuteľnosti vypúšťajúci odpadovú vodu kanalizačnou prípojkou do 
verejnej kanalizácie je povinný platiť prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie – stočné. 
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Článok. 4 
Zriadenie kanalizačnej prípojky 

 
 

1. Napojenie na verejnú kanalizáciu môže byť vykonané až po súhlasnom stanovisku obce 
a taktiež po uvedení verejnej kanalizácie do prevádzky. 

2. Následne vlastník – užívateľ nehnuteľnosti požiada na príslušnom zákazníckom centre VVS 
a. s. o zriadenie – evidovanie kanalizačnej prípojky. 

3. K žiadosti o zriadenie – evidovanie kanalizačnej prípojky priloží potrebné doklady: 
- kópiu listu vlastníctva 
- kópiu z katastrálnej mapy 
- zjednodušený situačný náčrt (situácia v mierke 1:100 resp. 1:200 so zakreslením 

pripojovaného objektu, umiestnenia kanalizačnej šachty, siete verejnej kanalizácie, trasy 
prípojky) 

- písomné stanovisko obce – s potvrdením trvalo prihlásených osôb na pripojovanej 
nehnuteľnosti. 

4. Vlastník – užívateľ nehnuteľnosti so stavbou začne až po vykonaní obhliadky v teréne a po 
obdŕžaní  písomného súhlasu od obce. 

 
Pri zriaďovaní kanalizačnej prípojky môžu však nastať tieto alternatívy z pohľadu 
vlastníckych práv: 
a) vlastník nehnuteľnosti je totožný s vlastníkom pozemku, kde bude osadená kanalizačná 

prípojka. Žiadateľ neprikladá žiadne ďalšie tlačivá. 
b) ak sa kanalizačná prípojka bude osádzať na cudzom pozemku prikladá sa DOHODA 

O ZRIADENÍ KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY NA CUDZOM POZEMKU. Je potrebné, aby 
sa podpisy na dohode overili na matrike obecného úradu. 

c) ak sa kanalizačná prípojka bude realizovať pre dve alebo tri nehnuteľnosti rôznych vlastníkov 
prikladá sa DOHODA O ZRIADENÍ  SPOLOČNEJ  KANALIZAČNEJ  PRÍPOJKY. Je 
potrebné, aby sa podpisy na dohode overili na matrike obecného úradu. 

d) ak jednu nehnuteľnosť vlastní viacero vlastníkov, prikladá sa DOHODA 
SPOLUVLASTNÍKOV NEHNUTEĽNOSTI O SPOLOČNOM ZRIADENÍ 
KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY. Je potrebné, aby sa podpisy na dohode overili na matrike 
obecného úradu. 

 
Kompletné a podpísané žiadosti spoločne s prílohami postúpi žiadateľ zákazníckemu centru 
„VVS a. s. „. Pracovníka zákazníckeho centra pripraví na základe žiadostí zmluvu pre 
žiadateľov. 

 
Článok 5 

Odvoz a zneškodňovanie odpadových vôd zo žúmp 
 

1. Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo 
k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia 
obyvateľov alebo životného prostredia. 

2. V miestach, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia sa odpadové vody odvádzajú zo žúmp 
vybudovaných v zmysle stavebného povolenia. Žumpa je zakrytá podzemná vodotesná nádrž 
bez odtoku na akumuláciu odpadových vôd z domácností. Zneškodnenie odpadových vôd sa 
v takom prípade zabezpečuje na vlastné náklady vyčerpaním a odvozom oprávnenou osobou 
(VVS a. s. OZ Vranov n. T.). 
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3. Po uhradení poplatku za likvidáciu odpadových vôd (stočné) a nákladov spojených 
s vytiahnutím a odvozom odpadových vôd vydá prevádzkovateľ verejnej kanalizácie (VVS a. 
s. OZ Vranov n. T.) producentovi odpadových vôd potvrdenie o ich zneškodnení. 

4. Vlastník žumpy je povinný predložiť na požiadanie zamestnancov obce Zámutov alebo obcou 
povereným osobám doklad o spôsobe zneškodňovania odpadových vôd zo žumpy. V prípade, 
že takýto doklad nebude obci preukázaný, obec v zmysle § 77 ods. 1, písm. b.,  vodného 
zákona, vyvolá jednanie na Obvodnom úrade ŽP. 

5. Prevádzkovateľ žumpy je povinný uchovať si doklad o zneškodnení odpadových vôd zo 
žumpy po dobu min. jedného roka. 

6. Vypúšťanie obsahu žúmp do povrchových vôd a podzemných vôd je zakázané. (§ 36 ods. 12 
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov). 

7. Odpadová voda zo žumpy nie je komunálnym odpadom, nakoľko nespadá pod režim zberu 
a zneškodňovanie komunálnych a drobných stavebných odpadov (ust. § 39 ods. 7 zákona č. 
223/2001 Z. z. o odpadoch a zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov. 

 
Článok 6 

Povinnosti vlastníka prípojky (povinnosti producentov) 
 
 

1. Producent je povinný: 
a) dodržovať podmienky ustanovené v prevádzkovom poriadku kanalizácie a podmienky 

dohodnuté v zmluve uzatvorenej s vlastníkom kanalizácie, 
b) v nevyhnutnej miere umožniť vstup prevádzkovateľa alebo ním poverenej osobe na 

nehnuteľnosť pripojenú na VK obce a poskytnúť potrebnú súčinnosť, 
c) oznamovať prevádzkovateľovi návrhy zmien vykonávanej činnosti, ktoré môžu mať vplyv na 

zmeny v odvádzaní OV, 
d) oznámiť prevádzkovateľovi zistenú poruchu na kanalizačnej prípojke, vrátane poruchy 

meradla (aj meranie odberu pitnej vody), 
e) oznámiť vlastníkovi kanalizácie zmeny vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej na 

kanalizáciu, 
f) nesme bez súhlasu vlastníka kanalizácie odvádzať odpadové vody od ďalšieho producenta, 
g) producent nesmie do verejnej kanalizácie odvádzať inú ako splaškovú, alebo komunálnu 

dopadovú vodu. 
h) meranie množstva odpadovej vody do kanalizácie zabezpečuje producent nepriamym 

spôsobom merania – svojim meradlom (vodomer – vodné, stočné). Ak nie je množstvo vody 
merané (z iných zdrojov), stanoví sa spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom 
právnom predpise – odborný výpočet overený prevádzkovateľom kanalizácie. 

 
 

Článok 7 
Práva a povinnosti prevádzkovateľa VK 

 
 

1. Prevádzkovateľ VV a VK uzatvorí zmluvu, ak žiadateľ o pripojenie na VK spĺňa technické 
podmienky určené prevádzkovateľom VK týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na 
VK, ak to kapacita VK umožňuje. 
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2. Prevádzkovateľ VK môže odmietnuť pripojenie na VK alebo odvádzanie odpadových vôd do 

VK, ak: 
 

a) zneškodňovanie odpadových vôd je účelnejšie u ich producenta, 
b) zneškodňovanie odpadových vôd mimo VK nepoškodí povrchove a podzemne vody, 
c) zneškodňovanie odpadových vôd vo VK je technicky nemožné alebo ekonomicky  

neúnosné, 
d) odvádzanie vôd z povrchového odtoku je možné mimo VK, 
e) obsahujú latky toxické pre kal, latky inhibujúce biologické procesy čistenia odpadových 

vôd alebo látky kumulujúce sa v kale do tej miery, že limitujú proces ďalšieho nakladania s 
nim, 

f) to neumožňuje kapacita VK a čistiarne odpadových vôd, 
g) zariadenia producenta nespĺňajú technické podmienky pripojenia na VK vrátané meradla. 

 
3. Prevádzkovateľ je oprávnený dať súhlas na inštaláciu určeného meradla na meranie 

odpadových vôd vypúšťaných do VK producentom.  
 
4. Prevádzkovateľ VK rozhoduje o: 

a) technickom riešení, umiestnení a parametroch kanalizačnej prípojky, 
b) mieste a spôsobe pripojenia kanalizačnej prípojky na kanalizačnú sieť, 
d) umiestnení a technických podmienkach KŠ a osadení určeného meradla v zmysle Zákona 
č. 142/2000 Z. z. na kanalizačnej prípojke, t. j. určí miesto na kanalizačnej prípojke, ktorou 
preteká všetko množstvo odpadovej vody odvádzané danou kanalizačnou prípojkou do VK.V 
odôvodnených prípadoch a so súhlasom prevádzkovateľa VV a VK je možne od vybudovania 
VŠ a KŠ upustiť. Písomný súhlas môže udeliť jedine riaditeľ závodu. 

 
 

Článok. 8 
Kontrola a sankcie 

 
 

1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN sú oprávnené vykonávať orgány obce 
a poverení zamestnanci obce, poverený pracovník VVS a. s. OZ Vranov n. T. 
 

2. Porušenie povinností uložených týmto VZN sa považuje za priestupok v zmysle 
 zákona č. 372/1990 zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov, 
 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 
predpisov. 
 

3. Za porušenie tohto VZN môže byť právnickej alebo fyzickej osobe, oprávnenej na podnikanie 
uložená pokuta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších 
predpisov, až do výšky 6.638,00 EUR. 
 

4. Výnos pokút je príjmom obce, ktorá ich použije prednostne na rozvoja kanalizačnej siete 
v obci. 
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Článok 9 
Záverečné ustanovenie 

 
 

1. Kontrolnú činnosť na dodržiavanie tohto VZN vykonáva starosta obce, poverení poslanci OZ, 
stavebný dozor a poverený pracovník VVV a. s. OZ Vranov n. T. 

2. VZN č. 10/2013, ktorým sa upravujú zásady, postup a technické podklady pre zriaďovanie 
kanalizačných prípojok napájaných na verejnú  kanalizáciu  realizovanú z fondov EU bolo 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 06.02.2013. 

3. VZN č. 10/2013, ktorým sa upravujú zásady, postup a technické podklady pre zriaďovanie 
kanalizačných prípojok napájaných na verejnú  kanalizáciu  realizovanú z fondov EU na 
území obce Zámutov bolo vyvesené na pripomienkovanie občanom dňa 28.01.2013 a zvesené 
dňa 06.02.2013 

4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia 06.02.2013. 
5. Zmeny a doplnky k VZN schvaľuje uznesením Obecné zastupiteľstvo v Zámutove. 
 
 
 
 
 
        Dušan Višňovský 
           starosta obce 
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