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V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É     N A R I A D E N I E                     

č.  32 / 2012,       

ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnou 

kanalizáciou v obci Horné Otrokovce 

 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo prijaté Obecným zastupiteľstvom v Horných 

Otrokovciach v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, ustanoveniami 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. 

 

I. časť  

Všeobecné ustanovenie 

 

1) Verejná kanalizácia (ďalej ako VK) v obci Horné Otrokovce je súbor objektov a zariadení – 

kanalizačných stôk a kanalizačných objektov slúžiacich na odvádzanie a čistenie odpadových 

vôd (ďalej ako OV) v obci. 

2) Vlastníkom VK je obec Horné Otrokovce, ktorej povinnosťou je zabezpečenie 

prevádzkovania verejnej kanalizácie a vytváranie predpokladov a podmienok na jej 

hospodárnu a bezporuchovú prevádzku v súlade s technickými normami a platnou právnou 

legislatívou SR. 

 

 

II. časť 

Správa verejnej kanalizácie 

 

1) Obec ako vlastník VK je povinná zabezpečiť: 

a) plynulé a bezpečné odvádzanie OV 

b) spĺňanie technických požiadaviek v zmysle platnej legislatívy 

c) umožniť pripojenie na verejnú kanalizáciu, ak sa pripájaný objekt alebo nehnuteľnosť  

    nachádza na území s kanalizačnou sieťou a ak je to technicky možné 

d) uzatvoriť písomnú zmluvu o odvádzaní OV so žiadateľom o pripojenie na verejnú  

     kanalizáciu 

e) umožniť prístup k verejnej kanalizácii osobám, ktoré sú na to oprávnené. 



III. časť 

Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 

 

1) Prevádzkovateľ bude prevádzkovať VK v súlade s osobitnými predpismi, všeobecným 

záväzným nariadením obce, prevádzkovým poriadkom VK obce, podmienkami stanovenými 

na túto prevádzku rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej správy. 

2) Vykonávať riadnu a pravidelnú údržbu VK. 

3) Zabezpečiť vyznačenie podzemného vedenia VK podľa skutočného vyhotovenia stavby 

graficky na mapách, a to polohu, výšku, ako aj ich opis a ich zmeny. 

4) Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od producenta, aby na vlastných zariadeniach 

vykonal na vlastné náklady nevyhnutné úpravy, ktoré sú potrebné na bezpečnú a spoľahlivú 

prevádzku VK, inak producent zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil. 

 

IV. časť 

Odvádzanie odpadových vôd 

 

1) Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú OV, je povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú 

kanalizáciu (ak táto už nemá vlastnú skolaudovanú ČOV) a splniť technické podmienky 

týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na kanalizačnú sieť. 

2) Vlastník nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na ulici s nevybudovanou verejnou kanalizáciou, 

je povinný odpadové vody odvádzať do nepriepustnej žumpy a po jej naplnení zabezpečiť jej 

vývoz. Odpad zo žúmp je zakázané vypúšťať priamo do kanalizačnej siete, do vodných tokov, 

miestnych rigolov a na vlastné a cudzie pozemky. 

3) Verejnou kanalizáciou môžu byť odvádzané len odpadové vody v akosti a množstve podľa 

podmienok stanovených prevádzkovým poriadkom VK obce. 

4) Do obecnej kanalizácie je prísne zakázané vypúšťať odpad obsahujúci toxické látky a ťažké 

kovy. 

5) Za odvádzanie OV verejnou kanalizáciou platí producent vlastníkovi VK stočné. Právo na 

stočné vzniká vtokom OV do verejnej kanalizácie.  

 

V. časť 

Napojenie na kanalizačnú sieť 

 

Pred napojením nehnuteľnosti, ktorej vlastníkom je fyzická  alebo právnická osoba, na 

kanalizačnú sieť je žiadateľ povinný: 

1) Požiadať Obec Horné Otrokovce o vydanie stavebného povolenia, prípadne ohlásenia 

drobnej stavby na domovú časť kanalizačnej prípojky. 

2) Uzatvoriť zmluvu o odvedení splaškových vôd. 

 

 

 



VI. časť 

Platenie stočného 

 

1) Návrh ceny (stočné) za odvedenie odpadovej vody VK bude každoročne schválený Úradom 

pre reguláciu sieťových odvetví. 

2) Obec Horné Otrokovce doručí producentovi faktúru za odvedenie odpadových vôd. 

3) Týmto VZN sa schvaľuje splatnosť polročne do 14 dní po doručení faktúry obcou. 

4) Výška stočného za odvedenie OV sa pre rok  2012 stanovuje vo výške:  0,39 EUR   a pre 

ďalšie roky bude určená uznesením OZ Obce Horné Otrokovce vždy k 1.1. nasledujúceho 

roka v celkovej sume s DPH za m3  OV.  

 

VII. časť 

Sankcie 

 

1) Za porušenie tohto VZN môže starosta obce uložiť fyzickej alebo právnickej osobe pokutu 

až do výšky 500 EUR. 

2) Pri porušení časti IV. ods. 4 sa producent vystavuje trestnému stíhaniu. 

 

VIII. časť 

Záverečné ustanovenie 

 

1) Toto VZN bolo schválené OZ Obce Horné Otrokovce dňa  29.03.2012 uznesením č. 9/2012         

a nadobúda účinnosť dňa  13. apríla 2012 . 

 

 

 

 

 

 

V Horných Otrokovciach, dňa 14.02.2012         

           

   

                                                                                                        Mgr. Eva Kukučková 

                                                                                             starostka obce Horné Otrokovce 

 

 

 

 

 


