Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2015
o zneškodňovaní odpadových vôd v obci Bádice
V súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, a podľa príslušných ustanovení zákona NR SR č. 442/2002 Z. z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( vodný
zákon), o doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení
neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach sa uznieslo na tomto Všeobecnom záväznom nariadení
(/VZN).
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie ďalej len „VZN" upravuje podrobné podmienky
o pripojení nehnuteľností na verejnú kanalizáciu v obci Bádice, odvádzania
odpadových vôd verejnou kanalizáciou, ich zneškodňovanie, ako aj podmienky
výstavby a prevádzkovania domových žúmp a zneškodňovania ich obsahu podľa
miestnych podmienok, za účelom ochrany životného prostredia, zabezpečenia
poriadku a v záujme vytvárania a ochrany zdravých podmienok a života obyvateľov
obce.
2. Za odpadové vody z nehnuteľnosti sa považujú vody splaškové z WC, vody z kuchyne
a vody z kúpeľni a hygienických zariadení.
3. Verejná kanalizácia v Obci Bádice je súbor objektov a zariadení – kanalizačných
prípojok, ktorú tvorí úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemkov,
objektov alebo stavieb až po zaústenie verejnej kanalizácie do spoločnej čistiarne
odpadových vôd.
4. Vlastníkom a správcom verejnej kanalizácie je Obec Bádice, /ďalej len správca/,
ktorého povinnosťou je prevádzkovanie a sústavné zabezpečovanie potrebnej kapacity
verejnej kanalizácie a vytváranie predpokladov a podmienok na jej hospodárnu a
bezporuchovú prevádzku v súlade s technickými normami a prevádzkovým
poriadkom verejnej kanalizácie obce.

§2
Zneškodňovanie odpadových vôd
1. Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody je povinný pri ich likvidácii

dodržiavať všetky platné právne predpisy.
2. Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej mu vznikajú odpadové vody je povinný pripojiť
nehnuteľnosť v súlade s § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných
-

2–

kanalizáciách (ďalej iba zákon) na verejnú kanalizáciu, ak táto je v uvedenej časti Obce
Bádice vybudovaná a daná do prevádzky a musí splniť technické podmienky týkajúce sa
najmä miesta a spôsobu pripojenia, ak vlastník nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného
orgánu verejnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.
3. Vlastník nehnuteľností podľa § 23, ods. 2 je povinný uzatvoriť zmluvu o odvádzaní
odpadovej vody s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.
4. Vlastník nehnuteľnosti je povinný preukázať sa povolením príslušného orgánu verejnej
správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami, ak sa vlastníka netýkajú
povinnosti podľa ods. 2 a 3. V prípade domových čistiarní odpadových vôd podmienky
budovania a prevádzky určí v rozhodnutí príslušný orgán vodnej správy.

§3
Správa verejnej kanalizácie
1. Správca vydáva súhlas na výkon akýchkoľvek zmien a prác na zariadeniach verejnej
kanalizácie resp. v ich bezprostrednej blízkosti najmä v prípadoch, ktoré môžu spôsobiť ich
poškodenie.
2. Správca je oprávnený požadovať od vlastníkov nehnuteľností, z ktorých užívania vzniká
odpadová voda, aby boli napojení na verejnú kanalizáciu a platili odplatu - stočné - za
odvádzanie odpadových vôd.
3. Vlastník - užívateľ nehnuteľnosti vypúšťajúci odpadovú vodu kanalizačnou prípojkou do
verejnej kanalizácie je povinný platiť vlastníkovi verejnej kanalizácie stočné. Cena za
odvádzanie odpadovej vody je a bude pre každý rok určovaná na základe rozhodnutia ÚRSO.
Pre ďalšie roky plnenia zmluvy bude rozhodnutie ÚRSO zverejnené na vývesnej tabuli obce
a internetovej stránke.

Spôsob merania vypúšťaných odpadových vôd určuje Vyhláška MŽP SR č.397/2003
Z. z. takto:
a) určeným meradlom
§ 3 ods.3 - za účelom spoplatnenia sa zabezpečuje meradlom vlastníka verejného vodovodu
b) smernými číslami

Pri náhradnom spôsobe určenia množstva vypúšťaných odpadových vôd treba vychádzať zo
smerných čísel podľa Prílohy č.1 k vyhláške č.397/2003 Z. z.
Nakoľko nie sme vlastníkmi verejného vodovodu, budeme postupovať podľa bodu b).
Potom sa cena stanoví:
•

Rodinné domy a nájomné byty: 3,00 €/na mesiac a osobu
-3§4
Prevádzka verejnej kanalizácie

1. Obyvatelia Obce Bádice - vlastníci ako aj užívatelia nehnuteľností, z ktorých činnosti
vznikajú odpadové vody a ktoré sa nachádzajú na ulici s vybudovanou verejnou kanalizáciou,
sú povinní uzatvoriť s vlastníkom verejnej kanalizácie písomnú zmluvu o odvádzaní
odpadových vôd a po jej uzatvorení pripojiť sa priamo na verejnú kanalizáciu kanalizačnou
prípojkou.
2. Vlastník - užívateľ nehnuteľností – rodinného domu, prevádzkovateľ zariadenia z ktorého
činnosti vznikajú odpadové vody a kanalizačnej prípojky je povinný oznámiť správcovi
verejnej kanalizácie údaje o počte osôb žijúcich v domácnosti a akosti odpadových vôd, ktoré
bude vypúšťať do verejnej kanalizácie.
3. Pásmom ochrany je časť pozemku nad verejnou kanalizáciou a kanalizačnou prípojkou v
šírke 1,5 m na obidve strany kanalizačného potrubia, ktorá musí byť upravená tak, aby bolo
možné verejnú časť opraviť. Vlastník – užívateľ nehnuteľností je povinný zabezpečiť prístup
k dôležitým zariadeniam verejnej kanalizácie.
4. Na verejnú kanalizáciu sa môže napojiť len nehnuteľnosť, ktorá má vybudovanú vnútornú
kanalizáciu zodpovedajúcu technickým normám. Napojenie a odpojenie nehnuteľnosti z
verejnej kanalizácie je možné len so súhlasom správcu a na základe zmluvy uzatvorenej s
Obcou Bádice.
5. Odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne odpadových vôd
a žumpy je zakázané.
6. Každý 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 do čističky odpadových vôd a je povinný predložiť obecnému úradu o
tom doklad .
7. Každý vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný obci predložiť
k nahliadnutiu povolenie štátneho orgánu na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami a
dokladovať obci spôsob zneškodňovania odpadových vôd štvrťročne vždy v lehote do 15. dňa
nasledujúceho mesiaca po ukončení kalendárneho štvrťroka. Táto povinnosť sa týka tých
vlastníkov nehnuteľností, ktorí ku dňu účinnosti tohto VZN nie sú pripojení k verejnej
kanalizácii v obci Bádice.
8. Odpad zo žumpy je zakázané vypúšťať do vodných tokov, miestnych rigolov a na
pozemky. Jeho likvidáciu je možné vykonať len cez čističku odpadových vôd.

9. Kto spôsobí škodu neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie,
resp. v rozpore s týmto všeobecne záväzným nariadením, je povinný nahradiť spôsobenú
škodu správcovi verejnej kanalizácie.
§5
Odvádzanie odpadových vôd
1. Verejnou kanalizáciou môžu byť odvádzané len odpadové vody v akosti a množstve podľa
podmienok stanovených kanalizačným poriadkom. Napojenie a odvádzanie dažďových vôd
verejnou kanalizáciou je zakázané.
-42. Každý vlastník nehnuteľnosti v ktorej vznikajú odpadové vody sa môže pripojiť na verejnú
kanalizáciu len kanalizačnou prípojkou za predpokladu uzavretia zmluvy.
3. Meranie odpadovej vody vypúšťanej do verejnej kanalizácie z jednotlivých nehnuteľností
na území obce sa stanovuje odborným výpočtom podľa ročných smerných čísel spotreby vody
- paušálne na osobu a rok.
4. Každý vlastník nehnuteľnosti vypúšťajúci odpadovú vodu do verejnej kanalizácie je
povinný platiť správcovi odplatu - stočné v súlade s ustanovením § 28 ods. 6,7,8 Zákona č.
442/2002 Zb. vodný zákon v znení neskorších predpisov, nie však vyššiu ako je stanovené
rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) .
§6
Cena a platobné podmienky
1. Cena stočného je stanovená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví .
2. Spôsob úhrady: osobne do pokladne , alebo prevodom na účet obce.
3. V prípade, že vlastník nehnuteľnosti určí iného platcu ako je on sám, ručí za riadne a
včasné platenie stočného osobne.
4. Fakturáciu stočného vykonáva správca dvakrát v priebehu roka a to k 30.6. a 31.12.
príslušného roka.
5. Vlastník nehnuteľností je povinný pri napojení sa na kanalizačnú prípojku zaplatiť
správcovi finančnú zábezpeku na polroka dopredu a to vždy k 30.6. a 31.12. príslušného
roka.
6. Na zmeny v počte osôb (narodenie, úmrtie) sa bude prihliadať v nasledujúcom polroku po
zmene.

§7
Podmienky pripojenia
1. Každý vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody je povinný sa pripojiť na
verejnú kanalizáciu v obci a je povinný požiadať vlastníka verejnej kanalizácie Obec Bádice
o určenie podmienok pripojenia na obecnú kanalizáciu.

2. Na základe možnosti pripojenia sa na verejnú kanalizáciu je občan povinný do 6 mesiacov
od rozhodnutia obce o súhlase s pripojením na verejnú kanalizáciu svoju nehnuteľnosť
pripojiť na verejnú kanalizáciu a uzavrieť s obcou písomnú Zmluvu o pripojení na verejnú
kanalizáciu so schváleným jednorazovým poplatkom 30 € / tridsať /.
3. Každý vlastník je povinný pri napojení sa na verejnú kanalizáciu v jej tesnej blízkosti
vybudovať kontrolnú šachtu. Medzi kontrolnou šachtou a prípojkou na verejnej kanalizácii
nesmie byť napojené iné odpadové zariadenie.

§8
Stavebné podmienky na budovanie žumpy
1. Žumpa sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať do verejnej kanalizácie.
-52. Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným právnym predpisom a technickým normám.
3. Žumpa musí byť umiestnená a riešená tak, aby bolo možné výhľadové pripojenie stavby na
verejnú kanalizáciu.
4. Žumpa musí byť umiestnená tak, aby bol k nej umožnený prístup pre fekálny automobil, 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 vodotesné.
6. Stavebník je povinný predložiť doklad o vodonepriepustnosti žumpy, vypracovaný osobou
oprávnenou takýto doklad vydať pri kolaudačnom konaní.

§9
Prevádzkové požiadavky žumpy
1. Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť jej vyprázdňovanie v intervaloch primeraných kapacite
žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických alebo fyzických osôb.
2. Zakazuje sa vypúšťanie obsahu žúmp do záhrad a polí, do povrchových a do podzemných vôd.
3. Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie poverených pracovníkov Obce
Bádice doklad o spôsobe zneškodňovania odpadových vôd zo žumpy. Za takýto doklad sa
považuje doklad od vývozcu (fekálne vozidlo) alebo 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. Ide najmä o prípady, kedy je dôvodové podozrenie, že
prevádzkou žumpy môže dochádzať k znečisteniu vôd.

§ 10
Kontrola
1. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto VZN sú oprávnení vykonávať:
a) starosta Obce Bádice
b) poslanci obecného zastupiteľstva Bádice
c) hlavný kontrolór Obce Bádice
d) poverení zamestnanci Obce Bádice
§ 11
Sankcie
1. Za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto všeobecne záväzného nariadenia môže obec
uložiť sankciu právnickým a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie, podľa zákona č.
369/1990 Zb.
-6o obecnom zriadení v platnom znení, podľa § 39 zákona č.442/2002 Z. z. v platnom znení a
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách /vodný zákon/ v znení neskorších predpisov, prípadne
pristúpiť k podaniu oznámenia právnických a fyzických osôb za priestupok na úseku
verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa § 40 ods. 1 písm. d/, e/ zákona,
príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
2. Sankcie sú príjmom Obce Bádice.
§ 12
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí
dňa 25.11.2015, uznesením č. 41/2015.
2. Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli od 27.11.2015 do
12.12.2015 a účinnosť nadobúda dňom 12.12.2015.
3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 4/2013 o zneškodňovaní obsahu žúmp,
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území ovce
Bádice.
4. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Bádiciach.
..........................................
Mgr. Július Gál
starosta obce
Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli : 11.11.2015
Návrh VZN schválený na zasadnutí OZ:

25.11.2015

VZN zverejnený na úradnej tabuli:

27.11.2015

