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VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 23/2014 

 

 
OBCE CINOBAŇA 

 

ktorým sa určujú podmienky zneškodňovania obsahu žúmp a likvidácia 

odpadových vôd v obci  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
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  4.2.2014 po dobu 15 dní. 

Pripomienky k návrhu boli uplatnené v počte 1 ks. 

VZN schválilo obecné zastupiteľstvo v Cinobani dňa    26.2. 2014 uznesením č. 1/2014 

VZN nadobúda účinnosť dňa  13.3.2014 

VZN je prístupné na obecnom úrade v Cinobani a internetovej stránke obce. 

 

 

 
 

 

       Obec  CINOBAŇA 
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Obecné zastupiteľstvo v Cinobani  v súlade s ustanovením § 6 Zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanoveniami zákona č. 364/201 Z.z. 

o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č.442/2002 Z.z.  overejných 

vodovodoch  a verejných kanalizáciách a Vyhlášky Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č.397/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody 

dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd  

z  povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody vydáva toto všeobecne záväzné 

nariadenie. 

 

 

 

      I. Časť 

Všeobecné ustanovenie 

 

 

1. Verejná kanalizácia (ďalej VK)  v obci Cinobaňa je súbor objektov a zariadení – 

kanalizačných stôk a kanalizačných objektov vrátane čistiarne odpadových vôd (ďalej 

ČOV), slúžiacich na odvádzanie a čistenie odpadových vôd v obci. 

 

2. Vlastníkom VK je obec Cinobaňa, ktorej povinnosťou je vytváranie predpokladov 

a podmienok pre  jej hospodárnu a bezporuchovú prevádzku v súlade s technickými 

normami a prevádzkovým poriadkom VK a ČOV obce. 

Prevádzkovateľom VK a ČOV je spoločnosť KARMAN s.r.o., Mýtna. 

 

 
 

II. Časť 

Vymedzenie základných pojmov 

 

Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie pod pojmom: 

žumpa – vodotesné zariadenie na zhromažďovanie odpadových vôd, odkiaľ sú tieto  

odvážané fekálnym vozidlom na čistiareň odpadových vôd; 

zneškodňovanie obsahu žúmp – vyvezenie odpadových vôd fekálnym vozidlom na miesto  

určené obcou 

aglomerácia – sídelný útvar, územne ohraničená oblasť, v ktorej je osídlenie alebo  

hospodárska činnosť natoľko rozvinutá, že je opodstatnené z nej odvádzať odpadové vody  

stokovou sieťou do čistiarne odpadových vôd alebo na iné miesto ich spracovania  

a vypúšťania;  

kal – zmes vody a tuhých látok odstránených z rôznych druhov vôd  prirodzenými alebo  

umelo iniciovanými procesmi; 

kanalizačná prípojka – úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo  

miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie do  

verejnej kanalizácie; 

verejná kanalizácia – prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej  

potrebe na hromadné odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd 

čistiareň odpadových vôd – zariadenie, ktoré je súčasťou verejnej kanalizácie, ktoré slúži na   

 čistenie odpadových vôd pred ich vypustením do vodného toku; 

producent odpadových vôd– fyzická alebo právnická osoba, ktorá vypúšťa nejaký 

spôsobom odpadové vody 

splašková odpadová voda – je použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského 
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metabolizmu  a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení, a z iných 

podobných zariadení, ktorá nie je hromadená v žumpách 

recipient – je vodný útvar, do ktorého sa povrchová voda, podzemná voda, odpadová voda 

a osobitná voda (§ 3 ods. 5) vypúšťajú 

 
III. Časť 

Správa verejnej kanalizácie 

 

1) Obec ako vlastník VK a ČOV je povinná zabezpečiť: 

a) plynulé a bezpečné odvádzanie odpadových vôd  na ČOV a   ich čistenie 

b) aby pri nakladaní s kalom nebolo ohrozené životné prostredie 

c) aby verejná kanalizácia a ČOV spĺňali technické požiadavky,  aby bola 

zabezpečená dostatočná prevádzková kapacita pre nepretržité odvádzanie 

a čistenie odpadových vôd od producentov. 

d) vykonávať riadnu a pravidelnú údržbu VK a ČOV 

2)  Po predchádzajúcom súhlase obec umožní pripojenie na verejnú kanalizáciu, ak sa 

pripájaný subjekt alebo nehnuteľnosť nachádza na území s kanalizačnou sieťou a ak je 

to technicky možné. 

3) So žiadateľom o pripojenie na verejnú kanalizáciu obec uzatvorí zmluvu o odvádzaní 

odpadových vôd. 

4) Obec je povinná sledovať akosť a merať množstvo odpadových vôd vypúšťaných 

z ČOV do povrchových vôd – recipientu. 

 

 

IV. Časť 

Odvádzanie odpadových vôd 

 

1) Verejnou kanalizáciou môžu by odvádzané len odpadové vody v akosti a množstve 

podľa podmienok stanovených prevádzkovým poriadkom VK a ČOV obce. 

2) Ak sa vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody , nachádza na území 

s kanalizačnou sieťou je povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a splniť 

technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na VK 

a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom VK pred začatím vypúšťania odpadových 

vôd. 

3) Vlastník nehnuteľnosti, ktorá nie je napojená na verejnú kanalizáciu, alebo domové 

čističky odpadových vôd je povinný odpadové vody odvádzať do nepriepustnej 

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. 

V prípade, že takýto doklad nebude obci preukázaný, obec v zmysle § 77 odst. 1, 

písm. b, vodného zákona vyvolá jednanie na Obvodnom úrade ŽP z dôvodu 

podozrenia na vypúšťanie odpadových vôd bez povolenia. Odpad zo žúmp a septikov 

je zakázané vypúšťať do vodných tokov, miestnych rigolov a na vlastné a cudzie 

pozemky. 

4) 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. 

5) Ak sa vlastník VK nedohodne s producentom inak a ak nie je množstvo vypúšťaných 

odpadových vôd merateľné, má za to ,že odberateľ, ktorý odoberá vodu z verejného 
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vodovodu, vypúšťa do verejnej kanalizácie také množstvo vody, ktoré podľa zistenia 

odobral z verejného vodovodu s pripočítaním množstva získaných z iných zdrojov 

 ( napr. studne). Takto zistené množstvo odpadových vôd je  podkladom pre 

vyúčtovanie stočného. 

6) Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových 

vôd vypúšťaných zo zariadenia producenta do verejnej kanalizácie. 

7) Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent vlastníkovi VK 

stočné. Právo na stočné vzniká vtokom odpadových vôd do verejnej kanalizácie. 

8) Maximálnu cenu za 1 m³ odvedenej odpadovej vody upravuje osobitný predpis. 

 

 

V.Časť 

Platenie stočného 

 

1) Maximálna cena stočného za odvedenie a čistenie odpadovej vody VK a na ČOV bude 

každoročne stanovená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a následne schválená 

OZ. 

2) Vlastník verejnej kanalizácie predloží producentovi výpočet stočného ( na základe 

odpočtu vodomerov,  ktorého výška bude uvedená vo fakturácii). 

3) Týmto VZN sa stanovuje platenie stočného pre fyzické osoby v periodicite 2 x do roka 

a platenie stočného pre právnické osoby v periodicite 2 x do roka. 

4) Množstvo odvedenej odpadovej vody pre užívateľov verejného vodovodu bude 

stanovené na základe odpisov spoločnosti Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej 

spoločnosti a.s. Banská Bystrica. 

5) Pokiaľ užívateľ verejnej kanalizácie nie je užívateľom verejného vodovodu, výška 

stočného sa stanoví v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 397/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody 

dodanej verejným vodovodom,  množstva vypúšťaných odpadových vôd 

a  o smerných číslach spotreby vody. 

6) Producent, ktorý používa vodu z vlastnej studne je povinný si zabudovať vodomer na 

vlastné náklady, ktorý musí byť zaistený voči neoprávnenej manipulácii. 

 

 

 

 

 

VI. Časť 

Povinnosti  spojené s prevádzkou žumpy 

 

1) Prevádzkovateľ žumpy je povinný prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo 

k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo 

poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia. 

2) Prevádzkovateľ žumpy si musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy prostredníctvom 

oprávnených právnických alebo fyzických osôb, v intervaloch primeraných kapacite 

žumpy na vlastné náklady.  

3) Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť  kontrolnému orgánu doklad o spôsobe 

zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy. Za takýto doklad sa považuje doklad 

z ČOV, kde boli odpadové vody zneškodnené. 

4) V prípade podozrenia z úniku odpadových vôd, tiež pri znečistení vôd je 

prevádzkovateľ žumpy povinný zabezpečiť jej vodotesnosť. 
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5) Odpad zo žúmp a septikov je zakázané vypúšťať do vodných tokov, miestnych 

rigolov a na vlastné a cudzie pozemky. Obsah žúmp sa nesmie využívať ako 

hnojivo, nakoľko sa ani nenachádza v zozname hnojív a pôdnych pomocných látok 

povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe. 

6) Komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách sa musia odvádzať 

a prejsť primeraným čistením len  na  ČOV. 

7) Do žumpových vôd je zakázané vypúšťať: 

a) zrážkovú (dažďovú ) vodu, podzemné vody 

b) rádioaktívne, infekčné a iné látky ohrozujúce zdravie a bezpečnosť obyvateľov 

c) horľavé a výbušné látky, dusivé a otravné látky, či jedovaté zmesi 

d) ropu a ropné látky 

e) fekálie z hospodárskeho dvora a z chovu hospodárskych zvierat 

f) iné látky, ktoré by mohli ohroziť životné prostredie 

8) Obec Cinobaňa v súlade s právnymi normami dáva na vedomie, že zabezpečila 

vývozcu obsahu žúmp v zmysle platnej zmluvy o odvoze odpadových vôd zo žúmp 

a septikov so spoločnosťou : AGRO TURIČKY- Ján Klinčok. Tým nie je dotknuté 

právo prevádzkovateľa objednať si zneškodnenie obsahu žumpy aj prostredníctvom 

iných právnických alebo fyzických osôb. 

9) Výška poplatku za zneškodnenie 1m³ odpadových vôd zo žúmp a septikov na ČOV 

v Cinobani bude každoročne schválená OZ a následne uverejnená v smernici, ktorá 

bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tohto VZN 

 

 

 

VII. Časť 

Neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd 

 

1) Za neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie je: 

a) vypúšťanie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd, alebo v rozpore 

s takouto zmluvou 

b) vypúšťanie v rozpore s podmienkami ustanoveným prevádzkovým poriadkom 

verejnej kanalizácie a ČOV 

c) vypúšťanie bez merania ak je dohodnuté alebo je v rozpore s podmienkami 

dohodnutými v zmluve o odvádzaní odpadových vôd 

d) vypúšťanie s použitím meradla, ktoré  nie je umiestnené podľa prevádzkovateľa 

verejnej kanalizácie 

e) vypúšťanie s použitím meradla, ktoré v dôsledku zásahu množstvo 

nezaznamenáva, alebo zaznamenáva menšie množstvo ako je skutočné  

 

V prípade neoprávneného vypúšťania odpadovej vody do verejnej kanalizácie sa producent 

dopúšťa priestupku podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z.z. 

Priestupku na  úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií sa dopúšťa  vlastník 

nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, ak nepripojí nehnuteľnosť na verejnú 

kanalizáciu a nesplní technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na 

verejnú kanalizáciu a neuzatvorí zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak 

v obci na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená a vlastník 

nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania 

s odpadovými vodami. 

 

 



6 
 

VIII. Časť 

Výnimky 

 

1) Odpustenie poplatku za stočné je možné pri odbere fakturovanom pomocou smerných 

čísel , len ak sa poplatník preukáže dôveryhodným dokladom do 31.1. nasledujúceho 

roka, že v určenom období sa dlhodobo nachádzal mimo trvalého bydliska. 

 

IX. Časť 

Priestupky 

 

         Priestupku voči tomuto nariadeniu sa dopúšťa: 

 

1) ten, kto vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne 

odpadových vôd a žumpy v prípade, že súčasťou verejnej kanalizácie je ČOV 

2) vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, ak nepripojí nehnuteľnosť 

na verejnú kanalizáciu a nesplní  technické podmienky týkajúce sa najmä miesta 

a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a neuzatvorí zmluvu o pripojení 

s vlastníkom verejnej kanalizácie. 

3) ten, kto porušil všeobecne záväzné nariadenia vydané podľa § 36 ods. 7 písm. b) a c) 

4) ten, kto nevie písomne preukázať spôsob likvidácie odpadových vôd produkujúcich na 

svojom pozemku, ak v mieste producenta nie je vybudovaná obecná kanalizácia 

5) ten, kto je pripojený na VK , nemá s obcou podpísanú zmluvu a neplatí stočné 

 

 

X. Časť 

Pokuty 

 

       Za uvedené priestupky môže:  

- obvodný úrad životného prostredia  uložiť za priestupok uvedený v odseku 1 

pokutu vo výške od 16,-€ do 829,-€. 

- obvodný úrad životného prostredia uložiť za priestupok uvedený v odseku 2  

pokutu od 16,-€ do 331,-€. 

 

Za porušenie tohto VZN môže byť PO alebo FO oprávnenej na podnikanie 

uložená pokuta v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov až do výšky 6 638,-€. 

 

XI. Časť 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Cinobaňa bolo schválené obecným 

zastupiteľstvom dňa   26.2.2014, Uznesením č. 1/2014  a nadobúda účinnosť dňa 

13.3.2014. 

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší doteraz platné VZN Obce Cinobaňa  

č. 23/2012 schválené dňa 12.12.2012 Uznesením č. 8/2010. 

 

 

V Cinobani dňa 26.2.2014 

        Jozef  Melicher 

         starosta obce 
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  Príloha č. 1 k VZN č. 23/2014 

 

 

Hlásenie  o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp 

 

 

Meno a priezvisko   ..................................................................................... 

Adresa                       .....................................................................................  

PSČ                       ..................................................................................... 

Kontakt, telefón/mobil   .....................................................................................  

Mailová adresa             .................................................................................... 

 

1. Typ  a objem žumpy v m
3
 ........................................................................ 

................................................................................................................... 

2. Firma, ktorá vykonala likvidáciu odpadových vôd*(názov, adresa, IČO) 

.......................................................................................................................................................................

............................. 

 

3. Objem odčerpanej odpadovej vody v  m
3
 ............................................... 

 

 

 

 

 

 

V Cinobani dňa.............     ....................................... 

            Producent 

 

 

 

        ........................................................................ 

           Osoba zodpovedná za likvidovanie OV 

 

 

 

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

  

 

 

 

 

 

 


