
 
Návrh  

 

Vyvesené: 11.3. 2015 
Zvesené:  
 
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove sa na základe samosprávnej pôsobnosti a v súlade s § 4 ods. 3 
písm. g), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zák. č. 369/1990 Z.b. o obecnom  zriadení a na základe 
zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách v znení neskorších predpisov vydáva toto 
 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. ..../2015 o zneškodňovaní 
odpadových vôd na území obce Klokočov 

 
 
 

Článok I. 
Účel nariadenia 

 
1.1.  
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej  len „VZN“), je vytváranie a ochrana 
zdravých podmienok na bývanie, zdravého spôsobu života obyvateľov obce Klokočov a 
zabezpečenie verejného poriadku v obci Klokočov v nadväznosti na všestrannú potrebu ochrany 
vôd a životného prostredia ako celku.   
 
 

Článok II. 
Predmet úpravy  

 
2.1.  
Toto VZN upravuje podmienky odvádzania odpadových vôd vzniknutých na území obce     
Klokočov a ich zneškodňovanie v na to príslušných zariadeniach, odvádzanie vôd verejnou 
kanalizáciou v obci a podmienky výstavby a prevádzky domových žúmp v obci a zneškodňovania 
ich obsahu. 
  
 

Článok III. 
Vymedzenie základných pojmov 

 
3.1  Na účely tohto VZN:    
a) odpadovou vodou je voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, zdravotníckych 
a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch, pokiaľ má po použití zmenenú 



kvalitu (zloženie alebo teplotu), ako aj priesaková voda zo skládok odpadov a odkalísk; za použitú 
vodu sa nepovažuje voda vypúšťaná z rybochovných zariadení, rybníkov a vodných nádrží 
osobitne vhodných na chov rýb;   
b) pôvodcom (producentom) odpadových vôd je každý, koho činnosťou odpadová voda vzniká, 
tiež každá domácnosť, ktorá je napojená na verejný vodovod, resp. má vlastný zdroj vody (studňu);    
c) splaškovou odpadovou vodou je použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského 
metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných podobných 
zariadení a nie je hromadená v žumpách;  
d) priemyselnou odpadovou vodou je voda z výrobných činností, priemyslu, služieb a živností, 
ktorá je iného charakteru ako splašková odpadová voda a voda z povrchového odtoku;   
e) verejnou kanalizáciou je prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej 
potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a 
spravidla aj čistenie odpadových vôd;   
f) čistiarňou odpadových vôd („ČOV“) 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 použitím;   
g) žumpa je zariadenie na zachytávanie odpadových vôd a osobitných vôd bez ich ďalšieho 
vypúšťania do povrchových alebo podzemných vôd; je to zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez 
odtoku na akumuláciu odpadových vôd z domácností;   
h) septik je zariadenie na čistenie odpadových vôd, z ktorého sú vody následne vypúšťané do 
povrchových alebo podzemných vôd. Septik je prietoková podzemná nádrž slúžiaca k 
odsedimentovaniu splaškov s priestorom rozdeleným prepážkami na viacero komôr, v ktorých sa 
postupne pri pretekaní zhromažďuje usádzajúci sa a vyhnívajúci kal.   
   
 
 

Článok IV. 
Zneškodňovanie odpadových vôd 

 
4.1. 
Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody je povinný pri ich likvidácii dodržiavať 
všetky platné právne predpisy.  
4.2. 
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 kanalizáciách 
(ďalej iba zákon) na verejnú kanalizáciu, ak táto je v uvedenej časti obce.   
4.3.  
Ak nie je v obci vybudovaná verejná kanalizácia, je vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú 
odpadové vody, zabezpečovať ich zneškodňovanie prostredníctvom domovej ČOV alebo žumpy 
alebo septiku. Týmto spôsobom môžu byť zneškodňované odpadové vody aj vtedy, ak je v obci 
vybudovaná verejná kanalizácia, avšak vždy a výlučne za dodržania podmienok stanovených 
zákonom.   
4.4. 
Pri nakladaní s odpadovými vodami je každý ich pôvodca povinný chrániť zdravie obyvateľstva a 
životné prostredie, za nakladanie s týmito vodami zodpovedá a je povinný vznik odpadových vôd 



čo najviac obmedzovať.  
4.5.  
Vlastník novovybudovanej nehnuteľnosti je povinný riešiť odvádzanie odpadových vôd v súlade s 
platnými predpismi už v rámci prípravy stavby a stavebného konania.    

 
 

Článok V. 
Verejná kanalizácia 

   
5.1.  
Verejná kanalizácia je súbor objektov a zariadení, kanalizačných stôk a kanalizačných objektov, 
vrátane ČOV, slúžiacich na odvádzanie a čistenie odpadových vôd v obci.  
5.2.  
Verejnou kanalizáciou môžu byť odvádzané len odpadové vody v akosti a množstve podľa 
podmienok stanovených prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie a ČOV.  
5.3.  
Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie a ČOV je povinný zabezpečovať jej potrebnú kapacitu 
(umožniť producentom pripojenie, ak sa nehnuteľnosť nachádza na území s kanalizačnou sieťou a 
ak je to technicky možné) a vytvárať predpoklady a podmienky na jej hospodárnu a bezporuchovú 
prevádzku v súlade s technickými normami a prevádzkovým poriadkom kanalizácie a ČOV.  
5.4.  
Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie a ČOV je povinný plniť ďalšie povinnosti uložené 
príslušnými právnymi predpismi, najmä zabezpečovať 
a) plynulé a bezpečné odvádzanie odpadových vôd a ich čistenie na ČOV, 
b) nakladanie so vzniknutým kalom tak, aby nebolo ohrozené životné prostredie,  
c) sledovanie akosti a merania množstva odpadových vôd vypúšťaných z ČOV, 
d) prístup osobám, ktoré sú na to oprávnené podľa príslušných zákonov a iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov,  
e) poskytovanie údajov príslušným orgánom verejnej správy, ktoré sú potrebné na spracovanie 
situačných správ na úseku verejnej kanalizácie, 
f) vyznačenie podzemného vedenia verejnej kanalizácie podľa skutočného vyhotovenia stavby 
graficky na mapách, a to polohu, výšku, ako aj ich opis a ich zmeny, 
g) aktualizáciu prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie a ČOV.  
5.5.  
Pôvodca odpadových vôd je povinný uzatvoriť s vlastníkom verejnej kanalizácie zmluvu o 
pripojení, ak iným dovoleným spôsobom nenakladá s odpadovými vodami (čl. 4.3. VZN).  
5.6.  
Pôvodca odpadových vôd je povinný splniť technické podmienky týkajúce sa miesta a spôsobu 
pripojenia na verejnú kanalizáciu stanovené prevádzkovateľom kanalizácie.  
5.7.  
Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie a ČOV je oprávnený od pôvodcu odpadových vôd požadovať, 
aby na svojich zariadeniach vykonal na vlastné náklady nevyhnutné opravy, ktoré sú potrebné na 
bezpečnú a spoľahlivú prevádzku verejnej kanalizácie, inak sám producent zodpovedá za škodu, 
ktorú tým spôsobí.  
5.8. 
Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a ich čistenie v zariadení ČOV platí 



pôvodca odpadových vôd vlastníkovi verejnej kanalizácie a ČOV poplatok za stočné. Výška 
poplatku, podmienky jeho výpočtu a splatnosť bude stanovená vlastníkom (prevádzkovateľom) 
verejnej kanalizácie.  
5.9. 
Pôvodca odpadových vôd je povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu najneskôr v 
lehote do troch mesiacov od uvedenia novo vybudovanej verejnej kanalizácie alebo jej časti do 
prevádzky. 
 
  
 

Článok VI. 
Žumpa 

 
6.1. 
Žumpa sa buduje najmä tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať priamo do verejnej 
kanalizácie, teda na ulici, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia. Žumpa musí byť umiestnená 
a riešená tak, aby bolo možné výhľadové pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu. 
6.2. 
Žumpa nie je vodná stavba. Na stavbu žumpy sa vydáva stavebné povolenie podľa zákona č. 
50/1976 Zb. – Stavebný zákon, spolu s povolením stavby, z ktorej odpadové vody bude 
zachytávať; v prípade, že stavba už existuje a žumpa sa bude budovať dodatočne povolí sa 
osobitne. Vlastník nehnuteľnosti je oprávnený žumpu prevádzkovať na základe vydania 
rozhodnutia o povolení užívania stavby. Stavebník je povinný pri kolaudačnom konaní predložiť 
doklad o vodonepriepustnosti žumpy vydaný na to oprávnenou osobou. Doklad o 
vodonepriepustnosti žumpy uchová stavebník po celú dobu jej životnosti. 
6.3. 
Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným právnym predpisom a technickým normám. Obsah 
žúmp je v zmysle zákona o vodách škodlivou látkou.  
6.4.  
Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby z nej nedochádzalo 
k úniku odpadových vôd do okolia, či iným spôsobom nebolo ohrozované alebo poškodzované 
zdravie obyvateľov alebo životné prostredie.  
6.5. 
Žumpa musí byť umiestnená tak, aby k nej bol 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. Dno a steny žumpy musia byť vodotesné – nepriepustné tak, aby 
odpadová voda nepresakovala do okolitého prostredia a neznečisťovala ho. Do žúmp nie je možné 
odvádzať zrážkovú vodu. 
6.6. 
Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečovať vyprázdňovanie jej obsahu v intervaloch primeraných 
kapacite žumpy na vlastné náklady, a to prostredníctvom na to oprávnených právnických alebo 
fyzických osôb. Obsah žumpy môže zneškodniť tiež len na to oprávnená osoba. 
 
 
6.7. 
Prevádzkovateľ žumpy nesmie vypúšťať obsah žumpy do záhrad, priekop, na trávnaté plochy, na 



poľnohospodárske a lesné pozemky, a to aj keby boli vlastníctvom užívateľa žumpy. 
Prevádzkovateľ žumpy nesmie vypúšťať obsah žumpy do povrchových alebo podzemných vôd, 
vyvážať ho do vodných tokov ani vypúšťať do verejnej kanalizácie mimo miest na to určených. 
Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to stanovené.   
6.8. 
Prevádzkovateľ žumpy je povinný uchovať si doklad o zneškodňovaní obsahu žumpy po dobu 
minimálne jedného roka odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy. 
6.9. 
Užívateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie zamestnancom obce Klokočov alebo obcou 
povereným osobám doklad o spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy, t. j. o vývoze 
obsahu žumpy. Tým nie sú dotknuté práva iných kontrolných orgánov oprávnených takúto 
kontrolu vykonávať.  
6.10.  
Ak sa pri kontrole zistí, že znečisťovanie vôd – napr. studní, potokov a riek, prípadne pôdy v okolí 
žumpy je v príčinnej súvislosti s technickým stavom žumpy, je užívateľ žumpy povinný nechať 
vypracovať nový doklad o vodotesnosti žumpy. To platí i v prípade, že sa jedná o dôvodné 
podozrenie, že prevádzkou žumpy môže dochádzať k znečisťovaniu vôd či kontaminácii pôdy. 
6.11.  
Prevádzkovateľ žumpy je povinný v lehote do 30 dní po uplynutí kalendárneho roka doručiť 
Obecnému úradu Klokočov hlásenie o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp, ktorého text je 
prílohou č. 1 tohto VZN. Obsahom listiny je prehlásenie pôvodcu odpadových vôd o tom, že v 
kalendárnom roku, za ktorý sa prehlásenie vydáva, zabezpečil zneškodnenie odpadových vôd, 
akým spôsobom a prostredníctvom ktorého subjektu tak urobil.  
  
 

 
Článok VII. 

Iné spôsoby zneškodňovania odpadových vôd 
 

7.1. 
Odpadové vody môžu byť okrem spôsobov uvedených v čl. V. a VI. tohto VZN zneškodňované aj 
v a) domovej ČOV, b) septiku. 
7.2. 
Domová ČOV je vodná stavba v zmysle vodného zákona, ktorej prevádzkovateľ musí mať okrem 
stavebného a kolaudačného rozhodnutia aj povolenie na nakladanie s vodami, t. j. na vypúšťanie 
odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd. Toto povolenie vydáva orgán štátnej 
vodnej správy – Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Prevádzkovateľ domovej 
ČOV je si povinný po uplynutí doby jeho platnosti zabezpečiť nové povolenie tak, aby bola 
povolená prevádzka zariadenia kontinuálne.  
7.3. 
Septik je vodná stavba v zmysle vodného zákona, ktorej prevádzkovateľ musí mať okrem 
stavebného a kolaudačného rozhodnutia aj povolenie na nakladanie s vodami, t. j. na vypúšťanie 
odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd. Toto povolenie vydáva orgán štátnej 
vodnej správy – Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Prevádzkovateľ septiku je 
si povinný po uplynutí doby jeho platnosti zabezpečiť nové povolenie tak, aby bola povolená 
prevádzka zariadenia kontinuálne 



  
  

 
Článok VIII. 

Kontrola a sankcie 
 

8.1.  
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN sú oprávnené vykonávať orgány obce a poverení 
zamestnanci obce. Na kontrolu sú oprávnené aj príslušné orgány štátnej správy v rozsahu ich 
pôsobnosti. 
8.2. 
Ak občan poruší povinnosť stanovenú v čl. 4.2. tohto VZN (nadväznosť na § 23 ods. 2 zák. č. 
442/2002 Z. z.) dopúšťa sa priestupku podľa § 40 ods. 1 písm. e) zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách, za ktorý mu môže byť uložená pokuta do 331,00 €. Na 
prejednávanie priestupku je príslušný okresný úrad. 
8.3. 
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie poruší povinnosť stanovenú v 
čl. 4.2. tohto VZN (nadväznosť na § 23 ods. 2 zák. č. 442/2002 Z. z.) dopúšťa sa správneho deliktu 
podľa § 39 ods. 1 písm. g) zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách, za ktorý jej môže byť uložená pokuta až do výšky 16.596,00 €. Na prejednávanie 
priestupku je príslušný okresný úrad. 
8.4. 
Za porušenie povinností na úseku stavebného poriadku ukladajú pokuty príslušné orgány štátnej 
správy podľa osobitných predpisov. 
8.5. 
Ak občan vypúšťa odpadové vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd bez povolenia 
orgánu štátnej vodnej správy, dopúšťa sa priestupku v zmysle § 77 ods. 1 písm. b) zák. č. 364/2004 
Z. z. o vodách, za čo mu môže byť uložená pokuta až do výšky 99,58 €. Príslušným na 
prejednávanie priestupku je okresný úrad. 
8.6. 
Priestupku v zmysle § 77 ods. 1 písm. j) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách na úseku ochrany vôd, 
vodných tokov a vodných stavieb sa dopustí ten, kto znečistí alebo ohrozí povrchové vody alebo 
podzemné vody, za čo mu môže byť uložená pokuta až do výšky 99,58 €. Príslušným na 
prejednávanie priestupku je okresný úrad. 
8.7. 
Ak občan poruší povinnosť stanovenú týmto VZN dopúšťa sa priestupku proti verejnému poriadku 
v zmysle § 48 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, za ktorý mu môže byť uložená pokuta do 33,00 
€. Na prejednávanie priestupku je príslušný okresný úrad.   
  
 
 
 

Článok IX. 
 Spoločné a záverečné ustanovenie 

 



9.1.  
Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Klokočov dňa  
27.3. 2015   uznesením  č.          /2015. Zároveň sa ruší   VZN č. 6/2012 o odvádzaní odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou na území obce Klokočov, schválené uznesením 134/2012 zo dňa 29.6. 2012.      
9.3.  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  .............. 
                                     
 

 

 

                                                                                                     Veronika Haferová 
                                                                                                         starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 k VZN č.  
 

HLÁSENIE O ZNEŠKODŇOVANÍ ODPADOVÝCH VÔD ZO ŽÚMP 
 

Podpísaný ______________________________________________________  
trvale bytom v Klokočove, ___________________________________________  
 
č e s t n e  p r e h l a s u j e m ,  
 
že likvidáciu odpadových vôd, ktorých som s rodinou producentom na uvedenej adrese v obci, 
som v roku _____________ zabezpečil prostredníctvom firmy /PO/, FO: názov, adresa sídla 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________  
 
Zodpovedný pracovník____________________________________/meno,priezvisko, 

funkcia/  
_____________________________________ /podpis, pečiatka zodpovedného 
pracovníka/,  
resp. o spôsobe vývozu obsahu žumpy predkladám tento doklad:  
______________________________________________________________
____________,  že zvoz obsahu žumpy bol vykonaný dňa ____________________ a jej 

obsah vypustený na ČOV ________________________________________ v 

množstve ______________________ .  
 
________________________________ /podpis, pečiatka zodpovedného pracovníka/,  
resp. o spôsobe likvidácie obsahu žumpy predkladám tento doklad:  
 
 

 
V Klokočove dňa _________________________________________/podpis 
producenta odpadových vôd/  


