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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE KAMEŇANY
č. 1/2014
o podmienkach vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie
a o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Kameňany

___________________________________________________________________________
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 10.03.2014 po
dobu 15 dní.
Pripomienky k návrhu neboli uplatnené.
VZN schválilo obecné zastupiteľstvo v Kameňanoch Uznesením č. 3 bod 2 zo dňa 26.03.2014
VZN nadobúda účinnosť dňa 12.04.2014
VZN je prístupné na Obecnom úrade v Kameňanoch a internetovej stránke obce.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KAMEŇANY
č. 1/2014
o podmienkach vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie
a o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Kameňany
Obecné zastupiteľstvo v Kameňanoch v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z.
z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, o zmene a doplnení zákona č. 276/2001
Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky
MŽP SR č. 397/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej
verejným vodovom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných
odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody a zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto „Všeobecne
záväznom nariadení o podmienkach vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie a o
zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Kameňany“.
§1
Účel úpravy
Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok na bývanie, zdravého spôsobu
života obyvateľov obce a zabezpečenie verejného poriadku v obci.
§2
Predmet úpravy
Toto VZN upravuje podmienky odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci,
ich zneškodňovanie v zariadení ČOV Kameňany, ceny za odvádzanie odpadových vôd
verejnou kanalizáciou, ceny spojené s likvidáciou obsahu žúmp a udeľovanie pokút za
priestupky.
§3
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto VZN sa rozumie pod pojmom:
a) splašková odpadová voda – 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 (ďalej len „odpadová voda“),
b) producent odpadových vôd – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vypúšťa nejakým
spôsobom odpadové vody,
c) verejná kanalizácia – 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) revízna kanalizačná šachta – šachta kanalizačnej prípojky na účely kontroly a vykonania
potrebných prevádzkových úkonov,
e) žumpa – zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku na akumuláciu odpadových vôd
z domácnosti, odkiaľ sú tieto odvážané fekálnym vozidlom na čistiareň odpadových vôd,
f) zaústenie kanalizačnej prípojky – technické zariadenie alebo úprava potrubia verejnej
kanalizácie umožňujúca pripojenie kanalizačnej prípojky,

g) prečerpávacia kanalizačná šachta – šachta určená na vyrovnanie výškového rozdielu v
prípade nehnuteľnosti nachádzajúcej sa pod úrovňou vstupu do verejnej kanalizácie.
§4
Všeobecné ustanovenia
1) Verejná kanalizácia v obci Kameňany je súbor objektov a zariadení, kanalizačných stôk a
kanalizačných objektov vrátane čistiarne odpadových vôd (ďalej len ČOV), slúžiacich na
odvádzanie a čistenie odpadových vôd v obci.
2) Vlastníkom a prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a ČOV je obec Kameňany. Jej
povinnosťou je prevádzkovanie a sústavné zabezpečovanie potrebnej kapacity verejnej
kanalizácie a ČOV a vytváranie predpokladov a podmienok na jej hospodárnu a
bezporuchovú prevádzku v súlade s technickými normami a Prevádzkovým a manipulačným
poriadkom čistiarne odpadových vôd Kameňany.
§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.
Sankcie za nepripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu špecifikuje zákon č. 442/2002 o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v § 40.
2) Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný:
a) mať revíznu šachtu,
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 (preberací technik), 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 pri budovaní
prípojky zodpovedá majiteľ prípojky.
§6
Správa verejnej kanalizácie a ČOV
1) Obec ako vlastník verejnej kanalizácie a ČOV je povinná zabezpečiť:
a) plynulé a bezpečné odvádzanie odpadových vôd a ich čistenie v ČOV,
b) aby pri nakladaní s kalom vznikajúcim pri čistení odpadových vôd nebolo ohrozené životné
prostredie,
c) aby verejná kanalizácia a ČOV spĺňali technické požiadavky,
d) vypracovanie a aktualizáciu Prevádzkového a manipulačného poriadku ČOV
e) umožniť pripojenie na verejnú kanalizáciu, ak sa pripájaný objekt alebo nehnuteľnosť
nachádza na území s kanalizačnou sieťou, a ak je to technicky možné,

f) sledovať akosť a merať množstvo odpadových vôd vypúšťaných z ČOV do povrchových
vôd – recipient,
g) umožniť prístup k verejnej kanalizácií a ČOV osobám, ktoré sú na to oprávnené podľa
vyššie uvedených zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
h) poskytovať ministerstvu a príslušným orgánov verejnej správy údaje potrebné na
spracovanie situačných správ za uplynulý rok na úseku verejnej kanalizácie,
ch) uzatvoriť Zmluvu o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou so žiadateľom o
pripojenie na verejnú kanalizáciu.
§7
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
1) Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať alebo odvádzať iba odpadové vody mierou
znečistenia a množstvom zodpovedajúce Prevádzkovému a manipulačnému poriadku ČOV.
2) Do verejnej kanalizácie je prísny zákaz vypúšťať alebo odvádzať:
- dažďové vody,
- spodné vody,
- rádioaktívne, infekčné a iné látky ohrozujúce zdravie človeka a bezpečnosť pracovníka
obsluhujúceho ČOV,
- látky narušujúce materiál stokovej siete alebo ČOV,
- látky ohrozujúce prevádzku ČOV alebo spôsobujúce poruchy v stokovej sieti,
- horľavé a výbušné látky, prípadne látky, ktoré zmiešaním so vzduchom alebo vodou tvoria
výbušné zmesi, prípadne dusivé, otravné zmesi,
- nezávadné látky, ktoré však zmiešaním s inými látkami vyskytujúcimi sa v kanalizácii,
vyvíjajú jedovaté látky,
- soli použité v období zimnej údržby komunikácií v množstve presahujúcom priemer na toto
obdobie,
- uličné nečistoty v množstve presahujúcom 200 mg/l,
- ropu a ropné látky v množstve presahujúcom 20 mg/l pri kanalizácii a ČOV,
- fekálie z hospodárskeho dvora a ošípaných,
- priame prečerpávanie žumpy do kanalizácie,
- odpadové vody cez domové čistiarne odpadových vôd.
3) Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pri ich likvidácií
dodržiavať všetky platné právne predpisy.
4) Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť túto
nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä
miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu, ak v časti obce, kde sa
nehnuteľnosť nachádza je verejná kanalizácia zriadená.
5) Pri nakladaní s odpadovými vodami je každý povinný chrániť zdravie obyvateľstva a
životné prostredie.
6) Vlastník nehnuteľnosti, ktorá nie je napojená na verejnú kanalizáciu, alebo domové
čističky odpadových vôd je povinný odpadové vody odvádzať do nepriepustnej (vodotesnej)
žumpy, prípadne septikov a po jej naplnení zabezpečiť jej legálny vývoz do miestnej ČOV,
prípadne zabezpečiť vývoz oprávnenou osobou v inej ČOV. Povinnosť vlastníka
nehnuteľnosti je odpad likvidovať ihneď po naplnení žumpy (podľa veľkosti žumpy a počtu

osôb v domácnosti) s predložením dokladu o jeho likvidácii. Odpad zo žúmp a septikov je
zakázané vypúšťať do vodných tokov, miestnych rigolov a na vlastné alebo cudzie pozemky.
7) Producent odpadových vôd je povinný doručiť na obecný úrad doklad o legálnej likvidácii
odpadových vôd za predchádzajúci rok do 31.3. na príslušnom tlačive (príloha č. 1) spolu s
kópiou dokladu o likvidácii odpadových vôd.
8) Odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne
odpadových vôd a žumpy je zakázané.
§8
Voda z povrchového odtoku– dažďová voda
1) Voda z povrchového odtoku (dažďová voda), 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) V prípade, ak sa v blízkosti pozemku nenachádza odvodňovací kanál alebo technické
parametre kanála neumožňujú odviesť vodu do odvodňovacieho kanála, voda z povrchového
odtoku musí byť zvedená na terén v rámci pozemku majiteľa. Na pozemku je pre tieto účely
možné vybudovať trativod, resp. vsakovacie objekty.
3) Náklady spojené s odvedením dažďovej vody z povrchového odtoku alebo vybudovaním
trativodu hradí majiteľ nehnuteľnosti, na ktorú zrážky spadnú.
4) Pri odvádzaní dažďovej vody z povrchového odtoku nesmie dôjsť k narušeniu vlastníckeho
práva susedných nehnuteľností a ani k poškodeniu priľahlých nehnuteľnosti vplyvom
nevhodného umiestnenia trativodu.
§9
Cena za likvidáciu odpadu v skúšobnej prevádzke
1) Cena za likvidáciu odpadu v skúšobnej prevádzke vychádza z potreby úhrady
najnevyhnutnejších nákladov na prevádzku ČOV a kanalizácie. Prevádzkové náklady
spočívajú v spotrebe elektrickej energie, prevádzkovej údržbe a odmene pre pracovníka ČOV.
2) Pri priamom napojení na kanalizáciu v obci Kameňany sa určuje:
15,00 € na osobu/rok v dvoch rovnakých splátkach
- 1. splátka do 30. 06. bežného roka,
- 2. splátka do 31.12. bežného roka.
Poplatok je možné zaplatiť aj naraz. Poplatok sa uhrádza v hotovosti do pokladne
prevádzkovateľa, poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu v peňažnom ústave
v prospech prevádzkovateľa. Právo na poplatok prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie
vzniká napojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu a podpísaním Zmluvy o odvádzaní
odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
3) Obec zabezpečuje fekálnym vozidlom čerpanie obsahu žúmp a vývoz do zbernej šachty pri
ČOV. Cena pre občana v obci Kameňany, kde nie je vybudovaná kanalizácia za 1 fekál (10
m3) sa určuje: 20,00 €. Pre občanov susedných obcí sa určuje cena: 25,00 € za 1 fekál (10
m3).

§ 10
Priestupky
1) Priestupku na úseku verejnej kanalizácie sa dopustí:
a) ten, kto vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne odpadových
vôd a žumpy v prípade, že súčasťou verejnej kanalizácie je ČOV,
b) vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vzniknú odpadové vody, ak nepripojí nehnuteľnosť na
verejnú kanalizáciu a nesplní technické podmienky týkajúce sa miesta a spôsobu pripojenia na
verejnú kanalizáciu a neuzatvorí zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie,
c) ten, kto poruší § 5 ods. 2 tohto VZN,
d) ten, kto poruší § 7 ods. 2 tohto VZN,
e) ten, kto nevie písomne preukázať spôsob likvidácie odpadových vôd produkujúcich na svojom
pozemku,
f) ten, kto je pripojený na verejnú kanalizáciu, nemá s obcou podpísanú Zmluvu o pripojení a
neplatí poplatok za odvádzanie a čistenie odpadových vôd.
§ 11
Pokuty
Okresný úrad životného prostredia uloží pokutu za priestupok uvedený:
a) v odseku 1 písm. a) vo výške od 16,- € do 829,- €,
b) v odseku 1 písm. b) vo výške od 16,- € do 331,- €.
§ 12
Záverečné ustanovenia
Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Kameňany bolo schválené obecným
zastupiteľstvom dňa 26.03.2014 Uznesením č. 3 bod 2 a nadobúda účinnosť dňa 12.04.2014
okrem § 9 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť od 01.07.2014.

Ing. Mária Zuzindláková
starostka obce

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2014

Hlásenie o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp

Meno a priezvisko: .....................................................................................
Adresa: .......................................................................................................
PSČ: .......................
Kontakt, telefón/mobil: ..............................................................................
E-mailová adresa: ......................................................................................
1. Typ a objem žumpy v m3 ........................................................................
......................................................................................................................
2. Firma, ktorá vykonala likvidáciu odpadových vôd*(názov, adresa, IČO)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Objem odčerpanej odpadovej vody v m3 ...............................................

V Kameňanoch, dňa: .......................................

.................................................
Producent

...................................................................
Osoba zodpovedná za likvidovanie OV

Prílohy: *Doklad (faktúra, pokladničný doklad) za zlikvidovanú odpadovú vodu oprávnenou
osobou (kópia).

