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Obec Soblahov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a  § 23 a § 36 ods.7 zák.č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách v znení neskorších predpisov a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových 
odvetviach v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Soblahov všeobecne záväzné nariadenie č.  
4/2013  
 
/ ďalej v texte len „VZN“ /. 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Účelom VZN je zabezpečenie verejného poriadku na území obce Soblahov pri nakladaní s odpadovými vodami 
a pri odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľností a ich zneškodňovaní, ochrana životného prostredia 
v katastrálnom území obce Soblahov a zároveň zabezpečenie zdravých životných podmienok pre všetkých 
obyvateľov obce. 

 
§ 2 

Definície a výklad základných pojmov 
 

Na účely tohto VZN  sa  definujú základné  pojmy: 
 
Verejná kanalizácia  –  prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na 
hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a aj čistenie odpadových 
vôd. 
  
Kanalizačná prípojka –   je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta 
vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie do verejnej kanalizácie. 
 
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 
a 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 rybníkov a vodných nádrží 
využívaných na chov rýb. 
 
Splašková odpadová voda – je voda použitá z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností 
v domácnostiach, z kúpelní, stravovacích zariadení a z iných podobných zariadení a nie je hromadená 
v žumpách. 
 
Priemyselná odpadová voda – je voda z výrobných činností, priemyslu, služieb a živností, ktorá je iného 
charakteru ako splašková voda a voda z povrchového odtoku. 
 
Komunálna  odpadová voda – je voda zo sídelných útvarov obsahujúca prevažne splaškovú odpadovú vodu , 
môže obsahovať priemyselnú odpadovú vodu, infiltrovanú vodu a v prípade stokovej siete alebo polodelenej 
stokovej siete aj vodu z povrchového odtoku.  
 
Čistiareň odpadových vôd –   je súbor objektov a zariadení na čistenie odpadových vôd a osobitných vôd pred 
ich vypúšťaním do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo pred ich iným využitím.  
 
Žumpa – je zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku na akumuláciu odpadových vôd z domácností. 
     

§ 3 
Zneškodňovanie odpadových vôd 

1. 
Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody je povinný pri ich likvidácii dodržiavať všetky platné 
právne prepisy. 
2. 
Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný v súlade s § 23 ods. 2 zák.č. 442/2002 Z.z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách / ďalej v texte len zákon / pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú 
odpadové vody na verejnú kanalizáciu, splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu 
pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v danej 
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časti v obci v ktorej sa stavba alebo pozemok nachádza je kanalizácia zriadená a vlastník pozemku nemá 
povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.  
3. 
Vlastník nehnuteľnosti podľa ods. 2 je  povinný uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom, resp. 
prevádzkovateľom verejnej kanalizácie o odvádzaní odpadovej vody.  
4. 
Pri zneškodňovaní odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie je povinnosťou pôvodcu platiť 
poplatok – stočné, ktorý sa vypočíta podľa údajov o množstve spotrebovanej pitnej vody.  
5.                                            
Odpadové vody, ktoré presahujú najvyššiu prípustnú mieru znečistenia podľa prevádzkového poriadku verejnej 
kanalizácie sa môžu vypúšťať do verejnej kanalizácie až po ich prečistení u producenta odpadových vôd na 
mieru zodpovedajúcu prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie alebo rozhodnutiu obvodného úradu 
životného prostredia.  
6. 
V prípade, že súčasťou verejnej kanalizácie je čistiareň odpadových vôd, ktorá zabezpečuje zodpovedajúce 
čistenie odpadových vôd v súlade s povolením na nakladanie s vodami  je zakázané vypúšťať odpadové vody do 
verejnej kanalizácie cez domové čistiarne odpadových vôd a žumpy. 
7. 
Stavbu alebo pozemok možno pripojiť na verejnú kanalizáciu podľa systému sústavy verejnej kanalizácie jednou 
kanalizačnou prípojkou. So súhlasom prevádzkovateľa verejnej kanalizácie možno v odôvodnených prípadoch 
vybudovať jednu kanalizačnú prípojku pre viac stavieb alebo viac pozemkov alebo viac kanalizačných prípojok 
pre jednu stavbu alebo jeden pozemok. 
8. 
Producent odpadových vôd je povinný v mieste a v rozsahu určenom prevádzkovým poriadkom verejnej 
kanalizácie kontrolovať mieru znečistenia vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie s výnimkou 
vypúšťania odpadových vôd z domácností. 
9. 
Vlastník nehnuteľnosti je povinný preukázať sa povolením príslušného orgánu verejnej správy na iný spôsob 
nakladania s odpadovými vodami, ak sa vlastníka netýkajú povinnosti ods. 2 a 3. V prípade domových čistiarní 
odpadových vôd podmienky budovania a prevádzky určí v rozhodnutí príslušný orgán vodnej správy.  
 

§ 4 
Podmienky na budovanie žumpy 

1. 
Žumpa je zariadenie na zachytávanie odpadových vôd a osobitných vôd bez ich ďalšieho vypúšťania do 
povrchových alebo podzemných vôd. Buduje sa tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať do 
verejnej kanalizácie. 
2. 
Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným právnym predpisom a technickým normám.  
3.                                                                               
Žumpa musí byť umiestnená a riešená tak, aby bolo možné výhľadové budúce pripojenie stavby na verejnú 
kanalizáciu.  
4. 
Žumpa musí byť umiestnená tak, aby bol k nej umožnený prístup pre fekálny automobil a 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 zásadne vodotesné.  
 

§ 5 
Prevádzkové požiadavky žumpy 

1. 
Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť jej vyprázdňovanie v intervaloch primeraných kapacite žumpy a na 
vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických alebo fyzických osôb.  
2. 
Zakazuje sa vypúšťanie obsahu žumpy na záhrady, poľnohospodársku alebo lesnú pôdu, do povrchových a do 
podzemných vôd. 
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3. 
Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie poverených zamestnancov obce Soblahov doklad 
o spôsobe zneškodňovania odpadových vôd zo žumpy. Za takýto doklad sa považuje doklad z 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. Jedná sa o prípady, kedy je dôvodné podozrenie, že prevádzkou žumpy môže dochádzať 
k znečisteniu vôd.  
 

§ 6 
Pripojenie na verejnú kanalizáciu 

1. 
Vlastník existujúcej nehnuteľnosti na území obce Soblahov je povinný splniť si povinnosti uložené v § 3 tohto 
VZN a pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu v lehote :  
 

- do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto VZN v časti obce, kde je kanalizácia vybudovaná 
a daná do prevádzky, 

- do 12 mesiacov od uvedenia novovybudovanej verejnej kanalizácie do prevádzky. 
2. 
Podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu určí vlastník, resp. prevádzkovateľ verejnej kanalizácie. 
3. 
Časti obce, kde nie je možné pripojenie na verejnú kanalizáciu podľa tohto VZN zverejní obec Soblahov 
spôsobom v obci obvyklým.  
4. 
Vlastník novo budovanej nehnuteľnosti je povinný riešiť odvádzanie odpadových vôd v súlade s platnými 
právnymi predpismi už v rámci prípravy stavby a stavebného konania . 
 

§ 7 
Kontrola, sankcie 

1.  
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN sú oprávnení vykonávať poslanci obecného zastupiteľstva, starosta 
obce a poverení zamestnanci obce. 
2. 
Porušenie tohto VZN je priestupkom podľa § 40 ods. 1 písm. j) zák.č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zák.č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 
neskorších predpisov. 
3. 
Za porušenie tohto VZN môže byť uložená oprávneným kontrolným orgánom pokuta fyzickej osobe vo výške  
od 16 € do 33 € a právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie vo výške od 99 € do 3 319 €.  
4. 
Pri ukladaní pokút sa bude prihliadať predovšetkým na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho 
konania. 
                     
                                                                               § 8 
                                                                Záverečné ustanovenia   
1.  
VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Soblahov  č.  30/ 4-2013  zo dňa  19.6. 2013.  
Účinnosť nadobúda 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.  
 
 
 
 
 
 

Ing. Eva Ďuďáková   
                                                                             starostka obce 
V Soblahove, dňa 30.5.2013                                                                    
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__________________________________________________________________________ 
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Soblahov dňa 3.6.2013 a zverejnený na 
www.soblahov.sk. 
Počet pripomienok uplatnených k návrhu nariadenia: 0 
 
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 20.6.2013 
VZN zvesené z úradnej tabule:       8.7.2013  
Účinnosť:                                         8.7.2013 
 
 
Potvrdené:     8.7.2013 
 
 
 
 
 
 


