Obec Očkov
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2021

o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní
s odpadovými vodami na území obce Očkov

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Očkove dňa,
uznesením č..
Návrh VZN je podľa §6 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. zverejnený na úradnej tabuli obce Očkov od
do
Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Očkov dňa

Účinnosť nadobúda dňom

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2021
OBCE OČKOV
o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní
s odpadovými vodami na území obce Očkov
Obec Očkov, Obecné zastupiteľstvo obce Očkov v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný
zákon) v znení neskorších predpisov a 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 sa uznieslo na vydaní tohto
Všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2021
o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na území obce Očkov
Čl. I.
Všeobecné ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa v záujme vytvárania zdravých podmienok a
ochrany životného prostredia obyvateľov obce Očkov:
a) ustanovujú podmienky na zneškodňovanie odpadových vôd,
b) stanovujú všeobecné podmienky odvádzania odpadových vôd,
c) stanovujú podmienky na pripojenie sa na verejnú kanalizáciu a vypúšťanie odpadových vôd do verejnej
obecnej kanalizácie vlastníkmi nehnuteľností, na ktorých vznikajú odpadové vody,

d) stanovujú stavebné a prevádzkové podmienky na domové žumpy,
e) stanovujú podmienky na odvádzanie vody z povrchového odtoku – dažďovej vody.
Čl. II.
Vymedzenie základných pojmov
1. Verejnou kanalizáciou je prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich
verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúci neškodný príjem od
jednotlivých odberateľov, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd.
2. Za verejnú kanalizáciu ani jej súčasť sa nepovažujú :
a) kanalizácie, ktoré neslúžia na hromadné odvádzanie odpadových vôd
b) samostatné kanalizácie na odvádzanie vôd z jednotlivých objektov a zariadení
c) dažďové vpusty a ich prípojky
d) kanalizácie slúžiace výlučne na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z
komunikácií a verejných plôch – dažďové
e) záchytné priekopy
e) domové čistiarne odpadových vôd a žumpy
f) kanalizačné prípojky.
3.

Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta
vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu stavby až po zaústenie do verejnej kanalizácie.
Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená

na verejnú kanalizáciu.

4. Vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá ju zriadila na vlastnom pozemku na vlastné
náklady, alebo na inom pozemku so súhlasom majiteľa spôsobom určeným
prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. Ak je vlastník nehnuteľnosti vlastníkom
kanalizačnej prípojky pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti prechádza vlastníctvo
kanalizačnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti.
5. Splaškovou odpadovou vodou sa rozumie použitá voda z obydlí a služieb predovšetkým z ľudského
metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných podobných
zariadení. Za splaškovú odpadovú vodu sa nepovažuje voda obsahujúca ropné, toxické, chemické,
mastné a iné nebezpečné látky a nečistoty, ktoré môžu ohroziť biologický proces čistenia odpadovej
vody a poškodzovať životné prostredie.

6. Producentom odpadových vôd vypúšťaných do verejnej obecnej kanalizácie je fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s prevádzkovateľom
verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie.

7. Voda z povrchového odtoku (dažďová voda) je voda z atmosférických zrážok, dopadajúca na
pozemok a stavby nachádzajúce sa na tomto pozemku, nepovažuje sa za odpadovú vodu.

8. Žumpa je zakrytá, vodotesná, podzemná nádrž bez odtoku, vybudovaná na zhromažďovanie
odpadových vôd z domácností.

Čl. III.
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1. Vlastníkom verejnej kanalizácie, kanalizačným odbočiek ukončených na hranici pozemku je obec
Podolie.

2. Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie na území obce je Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO: 36252484

Čl. IV.
Kanalizačná prípojka
1. Vlastníci, resp. užívatelia nehnuteľností, z ktorých činnosti vznikajú odpadové vody sú
povinní sa pripojiť na verejnú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou vedenou mimo septik, resp.
žumpu, prípadne biologickú ČOV v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 o regulácii
v sieťových odvetviach.
2. Vybudovanie kanalizačnej prípojky a napojenie na verejnú kanalizáciu je možné vykonať na základe
písomnej žiadosti majiteľa prípojky – Ohlásenia drobnej stavby a po doručení Oznámenia k ohláseniu
drobnej stavby, že stavebný úrad nemá k uskutočneniu kanalizačnej prípojky námietky.

3. Kanalizačnú prípojku a kanalizačnú kontrolnú šachtu, ktorá musí byť umiestnená na hranici pozemku
s minimálnym priemerom 300 – 400 mm si buduje každý vlastník nehnuteľnosti
na
vlastné
náklady. Vybudovanie kanalizačnej prípojky bez vybudovania kanalizačnej kontrolnej šachty je
zakázané.

4. Spôsob napojenia musí byť vykonaný tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znefunkčneniu verejnej
kanalizácie. Za škody spôsobené na verejnej kanalizácii respektíve iných sietí či majetku pri budovaní
kanalizačnej prípojky zodpovedá majiteľ prípojky.

5. Odvádzať odpadové vody do verejnej kanalizácie môže majiteľ nehnuteľnosti alebo

producent len na základe písomnej Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej medzi
ním a prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.
Čl. V.
Povinnosti a zodpovednosť vlastníka kanalizačnej prípojky a producenta
1. Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný :
a) zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná a vybudovaná tak, aby
nedošlo k zmenšeniu prietoku v profile verejnej kanalizácie do ktorej je zaústená,
b) zabezpečiť opravy a údržbu kanalizačnej prípojky na vlastné náklady,
c) odstrániť na vlastné náklady pripojenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu
spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie v prípade, ak nedodrží
technické podmienky.

2. Za vypúšťané odpadové vody a ich kvalitu zodpovedá producent odpadových vôd.
3. V prípade vypustenia ropných, toxických, chemických, mastných a iných nebezpečných látok do
verejnej kanalizácie je producent alebo ten, kto skutočnosť zistil, povinný bezodkladne nahlásiť
prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie vznik havárie a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.

4. Producent je povinný dodržiavať podmienky uvedené v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie
a v Zmluve o odvádzaní a čistení odpadových vôd.

5. Producent je povinný oznámiť prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie nové skutočnosti, ktoré by mali
vplyv na vypúšťanie odpadových vôd a tiež zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ktorá je
pripojená na verejnú kanalizáciu.

6. Producent nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa verejnej kanalizácie odvádzať vodu od ďalšieho
producenta.

7. Producent, ktorý je povinný predčisťovať svoje odpadové vody v lapači tukov, je povinný toto
zariadenie spoľahlivo prevádzkovať a čistiť, aby nedochádzalo k prieniku tukov do verejnej
kanalizácie.

Čl. VI.
Prevádzkové podmienky žumpy, odvoz a zneškodňovanie odpadových vôd zo žúmp
1. V miestach, kde nie je možné napojenie na verejnú kanalizáciu a kde sa odvádzajú odpadové
vody do žúmp vybudovaných v zmysle stavebného povolenia sa zneškodňovanie
odpadových vôd zabezpečuje vyčerpaním a odvozom odpadových vôd na ČOV.
2. Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom a
stavebnotechnickým normám.

3. Žumpa musí byť umiestnená tak, aby bol k nej možný prístup pre fekálne vozidlo za účelom
vyberania obsahu žumpy a aby boli dodržané minimálne vzdialenosti žumpy od obytných budov a
vodných zdrojov.

4. Prevádzkovateľ žumpy je povinný zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných
kapacite žumpy, na vlastné náklady prostredníctvom k tomu oprávnených právnických alebo
fyzických osôb.

5. Zakazuje sa vypúšťanie obsahu žúmp do záhrad, do povrchových a do podzemných vôd a na ostatné
priestranstvá.

6. 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. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať
osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný
vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal, doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje
meno, priezvisko a adresu toho, komu bol vývoz vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia
žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala
a adresu čistiarne odpadových vôd.

7. Vlastník žumpy je povinný nechať vypracovať nový posudok o vodotesnosti žumpy v prípade, kedy
je dôvodné podozrenie, že prevádzkou žumpy môže dochádzať k znečisťovaniu podzemných vôd.

8. Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu
alebo pozemok na verejnú kanalizáciu ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane
vysoké náklady.

9. Vypúšťanie odpadových vôd zo žúmp a odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie ako aj
vypúšťať čistiarenský kal z domových čistiarní odpadových vôd do verejnej kanalizácie je zakázané.

Čl. VII.
Voda z povrchového odtoku – dažďová voda
1. Voda z povrchového odtoku dopadajúca na strechu stavebných objektov alebo ich časti, ako aj voda
dopadajúca na pozemok musí byť odvedená do podzemného alebo povrchového odvodňovacieho
kanála, ak sa nachádza v blízkosti pozemku, pomocou vpustov alebo odvodňovacieho potrubia.

2. Pokiaľ parametre kanála neumožňujú odviesť vodu do odvodňovacieho kanála, voda z povrchového
odtoku musí byť zvedená do terénu v rámci pozemku majiteľa. Na pozemku sa pre tieto účely
vybuduje trativod, resp. vsakovacie objekty.

3. Náklady spojené s odvedením vody z povrchového odtoku alebo vybudovaním trativodu hradí
majiteľ nehnuteľnosti, na ktorú zrážky spadnú.

4. Pri odvádzaní vody z povrchového odtoku alebo vybudovaním trativodu nesmie dôjsť k narušeniu
vlastníckeho práva susedných nehnuteľností a ani poškodeniu priľahlých nehnuteľností vplyvom
nevhodne umiestneného trativodu.

5. Odvádzať vodu z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie je zakázané.
Čl. VIII.
Sankcie
Porušenie ustanovení tohto nariadenia:
a) právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie sa
postihuje podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov pokutou až do výšky 6 638,- EUR,

b) fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok proti verejnému poriadku podľa
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý
možno uložiť pokutu vo výške 165,- EUR, pokiaľ toto konanie nie je trestným
činom.
Čl. IX.
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších
predpisov.
2. Obecné zastupiteľstvo Obce Očkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení dňa
, uznesením číslo

.

3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Očkov, ktorým sa určujú podmienky o užívaní verejnej
kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na území obce Očkov nadobúda účinnosť 15 dní po
jeho vyhlásení na úradnej tabuli.

Miroslav Beňovič, v.r.
starosta obce

