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Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2016  

v znení Novely č. 1 zo dňa 12.12.2016 

o verejnej kanalizácii, odpadových vodách a vodách z povrchového odtoku na území obce 

Rožkovany 

 
Obec Rožkovany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, 

o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných 

číslach spotreby vody  vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o verejnej kanalizácii, odpadových 

vodách a vodách z povrchového odtoku na území obce Rožkovany. 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je ustanoviť povinnosti majiteľov nehnuteľností 

(fyzické a právnické osoby) v katastrálnom území obce Rožkovany pri pripojení nehnuteľností 

na verejnú kanalizáciu, pri vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie, pri odvádzaní vôd 

z povrchového odtoku, pri spoplatňovaní odpadových vôd a pri zriadení a prevádzkovaní žumpy 

a čistiarne odpadových vôd. Ďalej ustanovuje práva a povinnosti vlastníka verejnej kanalizácie 

a čistiarne odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) obce Rožkovany. 

2. Vlastníkom verejnej kanalizácie a ČOV v obci je Obec Rožkovany, prevádzkovateľom verejnej 

kanalizácie a ČOV na území obce Rožkovany je Ekoservis Slovensko, s. r. o.. 

3.  Producent odpadových vôd je fyzická osoba lebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu 

o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové vody 

do verejnej kanalizácie. 

4. Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku             

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

kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie, pričom toto zaústenie je súčasťou verejnej kanalizácie. 

Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená 

na verejnú kanalizáciu. 

5. Vlastník verejnej kanalizácie má povinnosť zabezpečiť prevádzkovanie verejnej kanalizácie 

a vytvárať predpoklady a podmienky na jej hospodárnu a bezporuchovú prevádzku v súlade 

s technickými normami a platnou právnou legislatívou. 

  

Článok 2 

Pripojenie na verejnú kanalizáciu 
1. Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vzniknú odpadové vody, je povinný pripojiť nehnuteľnosť 

na verejnú kanalizáciu. Povinnosť pripojiť sa nemá vlastník nehnuteľnosti, ktorému technické 

podmienky to neumožňujú a ktorý má povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob 

nakladania s odpadovými vodami. 

2. Vlastník pripájanej nehnuteľnosti pri pripojení nehnuteľnosti kanalizačnou prípojkou na verejnú 

kanalizáciu musí splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia 

na verejnú kanalizáciu. Miesto a spôsob napojenia na verejnú kanalizáciu, technické riešenie, 

umiestnenie a parametre kanalizačnej prípojky určí vlastník a prevádzkovateľ verejnej kanalizácie 

pred vydaním povolenia stavby kanalizačnej prípojky podľa osobitných predpisov po dohode 

s majiteľom prípojky.  

3. Vybudovanie kanalizačnej prípojky a napojenie na verejnú kanalizáciu je možné vykonať len           

s písomným súhlasom Obce Rožkovany, ktoré bude vydané na základe „žiadosti o pripojenie“ (príloha 

č.1 toho VZN) a "ohlásenia drobnej stavby" (príloha č.2 tohto VZN) vlastníkom prípojky, resp. 

vlastníka pripájanej nehnuteľnosti. 

4. Ak nie je na kanalizačnom potrubí počas výstavby osadená odbočka, napojenie prípojky sa vykoná 

vyvŕtaním otvoru do potrubia a osadením špeciálnej spojky s gumovou manžetou. Zásah do verejnej 

kanalizácie môže vykonať len oprávnená osoba so súhlasom vlastníka verejnej kanalizácie podľa 

zásad budovania a pripájania kanalizačnej prípojky (príloha č.3 tohto VZN). 

5. Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná 

a aby bola vybudovaná tak, aby nedošlo ku zmenšeniu prietočného profilu verejnej kanalizácie, 

do ktorej je zaústená. 



6. Spôsob napojenia prípojky musí byť vykonaný tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znefunkčneniu 

verejnej kanalizácie. Za škody spôsobené poškodením alebo znefunkčnením verejnej kanalizácie pri 

budovaní prípojky zodpovedá majiteľ prípojky.  

7. Majiteľ prípojky musí pred zasypaním prípojky prizvať vlastníka alebo pracovníka prevádzkovateľa 

verejnej kanalizácie, ktorý vykoná kontrolu napojenia prípojky. Miesto zaústenia prípojky do verejnej 

kanalizácie musí byť obsypané jemnou prehodenou zeminou, resp. pieskom.  

8. Odpadovou (splaškovou) vodou sa rozumie voda obsahujúca rôzny podiel odpadových vôd              

z domácnosti, zariadení, služieb a objektov sociálnej vybavenosti. Za odpadovú vodu sa nepovažuje 

voda obsahujúca ropné, toxické, chemické, mastné a iné nebezpečné látky a nečistoty, ktoré môžu 

ohroziť biologický proces čistenia odpadovej vody a poškodzovať životné prostredie. 

9. Odvádzať odpadové vody do verejnej kanalizácie môže majiteľ nehnuteľnosti alebo producent     

len na základe písomnej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej medzi ním a vlastníkom 

verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľom verejnej kanalizácie, s ktorým má vlastník verejnej 

kanalizácie uzatvorenú zmluvu. 

10. Vlastníkom kanalizačnej prípojky je ten, kto zriadil prípojku na vlastné náklady (vlastník 

pripájanej nehnuteľnosti). 

11. Vlastník kanalizačnej prípojky je na základe výzvy vlastníka verejnej kanalizácie, resp. 

prevádzkovateľa povinný na vlastných zariadeniach vykonať na vlastné náklady nevyhnutné úpravy 

potrebné na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku verejnej kanalizácie, inak producent zodpovedá 

za škodu, ktorú tým spôsobil. 

12. Pripojenie domovej ČOV a žumpy na verejnú kanalizáciu je neprípustné. 

13. Žiadateľ o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu v lokalite IBV Jeruzalem uhradí obci 

poplatok vo výške 200 €  pred podpisom zmluvy o odvádzaní odpadových vôd priamo do pokladne 

obce, poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet obce. 

  

Článok 3 

Odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie 
1. Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd 

vypúšťaných zo zariadenia producenta do verejnej kanalizácie. Pripojenie sa na verejnú kanalizáciu    

a  vypúšťanie   vôd  do  verejnej  kanalizácie  musí  byť  v  súlade  s  príslušnou   platnou  legislatívou. 

2. Pripojenie a odvádzanie vôd do verejnej kanalizácie musí byť priamo, z vnútornej kanalizácie 

pripájanej nehnuteľnosti do kanalizačnej prípojky. 

3. Neprípustné  je odvádzanie látok, ktoré sa nepovažujú za odpadové vody. Sú to najmä: 

a) rádioaktívne, infekčné a iné látky ohrozujúce zdravie človeka, 

b) horľavé a výbušné látky, príp. látky, ktoré zmiešaním so vzduchom alebo vodou tvoria 

výbušné, dusivé alebo otravné zmesi, 

c) pesticídy, jedy, omamné látky a žieraviny, 

d) ropa a ropné látky, 

e) zvyšky chemikálií a iných škodlivých látok. 

4. Do verejnej kanalizácie je ďalej neprípustné odvádzať: 

a) dažďové vody zo striech, spevnených plôch,  podzemné vody (výnimkou sú nehnuteľnosti  

    preukázateľne napojené do účinnosti tohto VZN), 

b) odpady vznikajúce pri chove hospodárskych zvierat – močovina, 

c) hygienické  vložky,  igelitové   fólie,  obaly,  textílie, tvrdé  predmety   a  cudzie   predmety,       

   ktoré  môžu spôsobiť  upchatie  systému  či  poruchu  na   technologickej  časti   kanalizácie. 

 

Článok 4 

Iné spôsoby odvádzania odpadových vôd 
1. Vlastník nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na mieste s nevybudovanou verejnou kanalizáciou,         

resp. z technických príčin sa na verejnú kanalizáciu nemôže pripojiť, odpadové vody odvádza 

do vlastnej domovej čistiarne odpadových vôd (ČOV) alebo do nepriepustnej žumpy,               

po ktorej  naplnení  musí  jej  obsah  zlikvidovať  oprávnenou  osobou  v  zmysle   platnej   legislatívy. 

2. Producent odpadových vôd, ktorý nie je pripojený na verejnú kanalizáciu je povinný uchovávať 

doklady o likvidácii odpadových vôd najmenej 3 roky a musí na požiadanie obce alebo kontrolných 

úradov preukázať spôsob likvidácie odpadových vôd.           

3. V miestach, kde sa odpadové vody odvádzajú do žúmp, vybudovaných v zmysle stavebného 

povolenia, sa zneškodnenie odpadových vôd zabezpečuje vyčerpaním a odvozom odpadových vôd 

fekálnym vozidlom alebo so súhlasom vlastníka prečerpávaním do verejnej kanalizácie                   

a ich likvidácia v ČOV Rožkovany. 

4. Poplatok za likvidáciu odpadových vôd spojených s prečerpaním do verejnej kanalizačnej siete 

v obci Rožkovany zaplatí producent vopred do pokladne obce. Poplatok sa vypočíta ako súčin počtu 



osôb v domácnosti a výšky stočného na jednu osobu a rok podľa smerných čísel spotreby vody 

v súlade s cenou za m
3
 schválenú obecným zastupiteľstvom pre príslušný rok. 

5. Vypúšťanie a zneškodňovanie odpadových vôd zo žúmp do verejnej kanalizácie je bez súhlasu obce 

zakázané. Do verejnej kanalizácie a žúmp nie je možné odvádzať zrážkovú vodu. 

6. Žumpa a domová ČOV musia byť povolené v zmysle príslušných právnych predpisov. Uvedené 

stavby a technické zariadenia musia zodpovedať príslušným právnym predpisom a technickým 

normám. 

7. Žumpa a domová ČOV musia byť umiestnené a riešené tak, aby bolo možné výhľadové pripojenie 

stavby na verejnú kanalizáciu. 

8. 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. 

8. Dno a steny žumpy musia byť vodotesné – nepriepustné tak, aby odpadová voda nepresakovala 

do okolitého prostredia a neznečisťovala ho. Doklad o nepriepustnosti žumpy uchováva stavebník, 

resp. prevádzkovateľ po celú dobu jej životnosti. 

9. 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. 

10. Domová ČOV je vodná stavba v zmysle vodného zákona, ktorej prevádzkovateľ musí mať okrem 

stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia aj povolenie na nakladanie s vodami,                       

t. j. na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd. Toto povolenie vydáva 

príslušný orgán štátnej vodnej správy. Prevádzkovateľ domovej ČOV je povinný po uplynutí doby 

jeho platnosti zabezpečiť nové povolenie tak, aby bola povolená prevádzka zariadenia kontinuálna.  

11. Po vybudovaní verejnej kanalizácie a jej uvedení do užívania je vlastník nehnuteľnosti povinný 

zabezpečiť pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu (odsúhlasenie miesta a spôsobu napojenia 

prevádzkovateľom verejnej kanalizácie, povolenie stavby kanalizačnej prípojky stavebným úradom, 

zmluva s vlastníkom verejnej kanalizácie). 

  

Článok 5 

Neoprávnené vypúšťanie a likvidácia odpadových vôd 
Neoprávneným vypúšťaním a likvidáciou odpadových vôd je 

a) vypúšťanie do verejnej kanalizácie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd, 

b) vypúšťanie  do  verejnej kanalizácie  v  rozpore  s  podmienkami  ustanovenými  v   zmluve  

    a s prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie, 

c) vývoz a likvidácia bez ohlásenia na obecnom úrade. 

  

Článok 6 

Povinnosti producenta odpadových vôd a vlastníka kanalizačnej prípojky 
1. Producent je povinný: 

a) dodržiavať podmienky ustanovené týmto VZN a podmienky dohodnuté v zmluve 

uzatvorenej s vlastníkom verejnej kanalizácie, 

b) v nevyhnutnej miere umožniť vstup vlastníka verejnej kanalizácie alebo ním poverenej 

osoby na nehnuteľnosť pripojené na verejnú kanalizáciu za účelom zabezpečenia spoľahlivej 

funkcie verejnej kanalizácie, zistenia stavu vypúšťania odpadových vôd ako aj zistenia 

technického stavu kanalizačnej prípojky a poskytnúť vlastníkovi verejnej kanalizácie potrebnú 

súčinnosť, 

c) oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie návrhy na ním vykonávanú činnosť, ktoré môžu 

mať vplyv na zmeny v odvádzaní  a čistení odpadových vôd, 

d) oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie zistenú poruchu na kanalizačnej prípojke, 

e) oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie nové skutočnosti a údaje súvisiace s odvádzaním 

odpadových vôd do verejnej kanalizácie, 

f) oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie zmenu vlastníckych práv k nehnuteľnosti 

pripojenej na verejnú kanalizáciu. 

2. Producent nesmie bez súhlasu obce odvádzať odpadové vody od ďalšieho producenta. 

3. Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný:  

a) zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná  a vybudovaná tak, aby nedošlo            

k zmenšeniu prietočného profilu verejnej kanalizácie, do ktorej je zaústená,  

b) zabezpečiť opravy a údržby kanalizačnej prípojky na vlastné náklady,  

c) odstrániť na vlastné náklady pripojenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu 

spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie v prípade, ak nedodrží technické 

podmienky.  



4. Za vypúšťané odpadové vody a ich kvalitu zodpovedá producent odpadových vôd.  

5. V prípade vypustenia ropných, toxických, chemických, mastných a iných nebezpečných látok       

do verejnej kanalizácie je producent alebo ten, kto túto skutočnosť zistil, povinný bezodkladne 

nahlásiť vlastníkovi a prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie vznik havárie a riadiť sa pokynmi 

prevádzkovateľa.  

Článok 7 

Ochrana verejnej kanalizácie 
1. Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejnú kanalizáciu           

a jej zariadenia a nenarušil tak jej prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu 

vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejnej kanalizácie, inak zodpovedá 

za škodu, ktorú tým spôsobil. 

2. Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný dbať na to, aby užívaním 

nehnuteľnosti nepoškodzoval a nenarušil prevádzku verejnej kanalizácie, najmä jej podzemných 

vedení. Ďalej je povinný udržiavať porasty na pozemkoch v pásme ochrany verejnej kanalizácie tak, 

aby neohrozil bezpečnosť a spoľahlivosť verejnej kanalizácie. Pásmo ochrany sa vymedzuje 

vodorovnou vzdialenosťou 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja kanalizačného potrubia            

na obidve strany verejnej kanalizácie. 

3. Na  zariadeniach  verejnej  kanalizácie  nemožno  nič  upravovať  alebo   meniť   bez  súhlasu  obce. 

4. Vykonať zásahy na zariadeniach verejnej kanalizácie môžu len tie osoby, ktoré sú určené obcou   

ako vlastníkom verejnej kanalizácie. 

Článok 8 

Voda z povrchového odtoku – dažďová voda 

1. Voda z povrchového odtoku (dažďová voda), dopadajúca na strechu stavebných objektov         

alebo ich časti, ako aj voda dopadajúca na pozemok musí byť odvedená do podzemného                

alebo povrchového odvodňovacieho kanála, ak sa nachádza v blízkosti pozemku, pomocou vpustov 

alebo odvodňovacieho potrubia.  

2. V prípade, ak sa v blízkosti pozemku nenachádza odvodňovací kanál alebo technické parametre 

kanála neumožňujú odviesť vodu do odvodňovacieho kanála, voda z povrchového odtoku musí byť 

zvedená do terénu v rámci pozemku majiteľa. Na pozemku sa pre tieto účely vybuduje trativod,     

resp. vsakovacie objekty.  

3. Náklady spojené s odvedením dažďovej vody z povrchového odtoku alebo vybudovaním trativodu 

hradí majiteľ nehnuteľnosti, na ktorú zrážky spadnú.  

4. Pri odvádzaní dažďovej vody z povrchového odtoku nesmie dôjsť k narušeniu vlastníckeho práva 

susedných nehnuteľností a ani k poškodeniu priľahlých nehnuteľnosti vplyvom nevhodného 

umiestnenia trativodu.  

5. Odvádzať dažďovú vodu z povrchového odtoku na chodníky a miestne komunikácie je zakázané.  

6. Odvádzať dažďovú vodu z povrchového odvodu do verejnej kanalizácie je zakázané. 

 

Článok 9 

Stočné, spôsob výpočtu 
1. Za odvádzanie  odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent vlastníkovi verejnej 

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

2. Stočné je súčin množstva vody odvedenej verejnou kanalizáciou a ceny za 1 m
3 

odvedenej 

odpadovej vody.  

3. Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou  za 1 m
3
 

odpadovej vody je schválená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSO). 

4. Cenu za odvádzanie a čistenie odpadových vôd určuje obecné zastupiteľstvo každoročne. 

5. V prípade neschválenia ceny obecným zastupiteľstvom na príslušný rok platí cena za rok 

predchádzajúci. Ak cena za predchádzajúci rok bude vyššia ako maximálna cena schválená ÚRSO 

na príslušný rok, potom platí cena schválená ÚRSO. 

6. Schválená výška ceny za odvádzanie a čistenie odpadových vôd na príslušný rok bude zverejnená 

na internetovej stránke obce. 

7. Množstvo odvedenej odpadovej vody sa určuje v súlade s príslušnou platnou legislatívou (vyhl. 

č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným 

vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd 

a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody) nasledovne: 

a) ak sa množstvo odpadovej vody nemeria a tvorí ho len voda odobratá z verejného 

vodovodu, určí sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd podľa množstva vody dodanej 

verejným vodovodom, 

b)   ak sa množstvo odpadových vôd  vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a tvorí     

ho voda odobratá z rôznych zdrojov vody, určí sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných 



do verejnej kanalizácie súčtom množstiev meranej odobratej vody zo všetkých týchto zdrojov 

vody, ak sa množstvo odobratej vody z týchto zdrojov meria. 

Meranie vody odobratej z iného zdroja vody ako verejného vodovodu (zo studne)  zabezpečí 

na vlastné náklady producent technicky vhodným meradlom schváleným obcou. Údaj 

z takéhoto meradla môže slúžiť na určenie časti množstva odpadových vôd iba ak spĺňa 

podmienky ustanovené osobitnými predpismi. Jedná sa najmä o povinnosť certifikácie, 

prípadne kalibrácie meradla v intervaloch určených legislatívou. 

c)  ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a tvorí      

ho voda odobratá z rôznych zdrojov vody a množstvo odobratej vody zo všetkých týchto 

zdrojov sa nemeria, určí sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie 

podľa smerných čísel spotreby vody, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky č. 379/2003 Z. 

z., 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 

spotrebnej vody. 

  

Ak sa voda odoberá len z jedného vlastného zdroja producenta (studne) a množstvo odpadových vôd 

vypúšťaných do verejnej kanalizácie sa nemeria určeným meradlom, množstvo odpadových vôd        

sa určuje 

a) podľa odpočtu meradla, ktoré meria množstvo odobranej vody  z vlastného zdroja, toto 

meranie zabezpečuje producent svojím meradlom, ak sa vlastník verejnej kanalizácie 

nedohodne s producentom inak 

b) podľa smerných čísel spotreby vody, ak sa množstvo vody odobranej z vlastného zdroja 

nemeria. 

8. Ak množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemožno určiť podľa 

predchádzajúcich odsekov, ich množstvo určí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie. 

9. Pre jednotlivé nehnuteľnosti bude spôsob výpočtu stočného uvedený v zmluve o pripojení 

na verejnú kanalizáciu, o vypúšťaní odpadových vôd a o vodách z povrchového odtoku medzi 

producentom a obcou ako vlastníkom verejnej kanalizácie v závislosti od konkrétnych podmienok. 

  

Článok 10 

Platenie stočného 
1. Stočné bude uhrádzané na základe faktúry vystavenej vlastníkom verejnej kanalizácie po uplynutí 

fakturačného obdobia. 

2. Stočné uhrádza producent priamo do pokladne obce, poštovou poukážkou alebo bezhotovostne 

bankovým prevodom na účet obce. 

3. Fakturačné obdobie, splatnosť a ďalšie podrobnosti budú dohodnuté v zmluve o odvádzaní 

odpadových vôd. 

4. Zníženie poplatku za stočné si môže producent odpadových vôd uplatniť podľa podmienok 

všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2015 zo dňa 14.12.2015 obce Rožkovany o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady § 28, bod 1., 2., 3. ods. b)  

a bod 5. 

Článok 11 

Priestupky, sankcie a pokuty 
1. Za porušenie tohto  VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie 

môže obec uložiť pokutu podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  do výšky 6 638,- eur. 

2. Za porušenie tohto VZN fyzickou osobou  môže obec uložiť pokutu podľa zákona č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov do výšky 33,- eur. 

3. Na porušenie povinností na úseku verejných kanalizácií sa vzťahuje osobitný predpis -zákon 

o verejných vodovodoch a kanalizáciách. 

4. Priestupku voči tomuto nariadeniu sa dopúšťa ten, kto:  

a) vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne odpadových vôd        

a žumpy,  

b) produkuje odpadové vody a nevybuduje prípojku, resp. nepripojí nehnuteľnosť na verejnú 

kanalizáciu najneskôr do 31.12. 2016 alebo nevybuduje kanalizačnú prípojku pre nový 

stavebný objekt pred jeho kolaudáciou ak je to technicky možné,  

c) nesplní technické podmienky kanalizačnej prípojky týkajúce sa miesta a spôsobu pripojenia           

na verejnú kanalizáciu a nevykoná úpravy, ktoré sú potrebné na bezpečnú a spoľahlivú 

prevádzku verejnej kanalizácie, alebo nevybuduje kanalizačnú podľa predloženej projektovej 

dokumentácie,  



d) neuzatvorí zmluvu o pripojení a likvidácii odpadových vôd s vlastníkom verejnej 

kanalizácie a vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie,  

e) nevie písomne preukázať spôsob likvidácie odpadových vôd, produkujúcich na svojom 

pozemku, ak v mieste producenta nie je vybudovaná verejná kanalizácia,  

f) vypúšťa do verejnej kanalizácie iné ako odpadové vody definované v článku 2, ods. 8. tohto 

nariadenia a spôsobí haváriu biologického čistenia odpadových vôd,  

g) odvedie vody z povrchového odtoku (dažďové vody) do verejnej kanalizácie,  

h) ten, kto vhadzuje alebo vysýpa do verejnej kanalizácie predmety, ktoré môžu ohroziť 

funkciu verejnej kanalizácie alebo poškodiť proces biologického čistenia odpadových vôd,  

i) neoprávnene vstupuje na pozemok a do objektov ČOV,  

j) úmyselne poškodzuje alebo odcudzuje zariadenia a predmety slúžiace na bezpečný               

a bezporuchový chod verejnej kanalizácie a ČOV,  

k) neumožní vstup prevádzkovateľovi alebo ním poverenej osobe na pozemok za účelom 

kontroly kanalizačnej prípojky a verejnej kanalizácie.  

2. Za priestupok uvedený v odseku 4 písmena a) až c) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta 

do výšky 165,97 €.  

3. Za priestupok uvedený v odseku 4 písmena d) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta        

až do výšky 331,94 € za neuzatvorenie zmluvy a požadovaná úhrada stočného za obdobie                  

od sprevádzkovania verejnej kanalizácie v mieste nehnuteľnosti po dobu uzatvorenia zmluvy.  

4. Za priestupok uvedený v odseku 4 písmena e) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta         

až do výšky 165,97 €.  

5. Za priestupok uvedený v odseku 4 písmena f) a h) bude fyzickej alebo právnickej osobe uložená 

pokuta až do výšky 663,88 €. V prípade poškodenia biologického procesu čistenia odpadových vôd 

bude od producenta vymáhaná plná výška nákladov spojená s odstraňovaním havárie a opätovným 

obnovením prevádzky ČOV.  

6. Za priestupok uvedený v odseku 4 písmena g) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta        

až do výšky 331,94 €.  

7. Za priestupok uvedený v odseku 4 písmena i) a j) bude fyzickej alebo právnickej osobe uložená 

pokuta až do výšky 33,19 € vrátane náhrady spôsobenej škody.  

8. Za priestupok uvedený v odseku 4 písmena k) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta        

až do výšky 99,58 €. 

9. Pri uhradení stočného po dni splatnosti si vlastník verejnej kanalizácie bude uplatňovať sankcie      

vo výške 0,5 % za každý deň omeškania. 

 

Článok 12 

Záverečné ustanovenia 
1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon        

č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.  

2. Týmto všeobecne záväzným nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných 

právnych predpisov.  

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované a schválené uznesením Obecného 

zastupiteľstva Obce Rožkovany  č. 167/2016 zo dňa 12.12.2016.  

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Rožkovany  dňa:   24.11.2016 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (vrátane):  05.12.2016 

Doručené pripomienky (počet): 0 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  06.12.2016       

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Rožkovany dňa:            15.12.2016 

VZN zvesené dňa:       30.12.2016 

 

                                                                               

 

 

 

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

                                                                                                     PhDr. Beáta  Kollárová, PhD. 

                                                                                                              starostka  obce       

 



Príloha č. 1 

 

Žiadosť o pripojenie na verejnú kanalizáciu 

 

 

 

 

Obec Rožkovany 

Rožkovany 106 

082 71 Lipany 

 

 

Žiadateľ:.................................................................................................................................................... 

Adresa:……………………………….......………………………………………………........………… 

Žiadam o pripojenie nehnuteľnosti .............................................................................(rodinný dom, 

obytný dom, záhrada, chata, podnikateľský objekt a pod.) nachádzajúcej sa v katastrálnom území 

obce ………………….......……… , ulica ……………………….…………….. , č. d. ..................……. 

par. č. ………...................……na verejnú kanalizáciu vybudovaním kanalizačnej prípojky, podľa 

ohlásenia č. ……………… . 

 

Spôsob napojenia na kanalizáciu:  

samostatná prípojka 

napojenie na prípojku koho ………...................................................................…………………… 

spoločná prípojka s ...…………………………................................................................................. 

 

Stav vodomera ku dňu pripojenia: ......................................... (doplní pracovník OcÚ pri napojení) 

Studňa: áno - nie 

Počet osôb v domácnosti ................... 

 

V Rožkovanoch, dňa: 

podpis žiadateľa 

Prílohy: 

1. Ohlásenie drobnej stavby 

----------------------------------------------------------------------------------------------------–––––---------------- 

Obec Rožkovany ako prevádzkovateľ verejnej kanalizácie súhlasí s pripojením žiadateľa na stoku 

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

 

 

V Rožkovanoch, dňa ....................................... 

 

 



Príloha č. 2 

 

           
Priezvisko, meno a adresa 

 
 
 

Obec Rožkovany 
082 71 Rožkovany 106 

 
 
VEC: Ohlásenie drobnej stavby - § 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien 
         a predpisov 
 
 
Podpísaný: ......................................................................................................................... 
 
 
bytom: ................................................................................................................................ 
 
Vás žiadam o vydanie súhlasu na drobnú stavbu, pozostávajúcu z (jednoduchý technický  
 
 
popis): ........................................................................................................................................ 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
 
Stavba bude slúžiť na: ............................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
 
Rozmery stavby budú: ............................................................................................................... 
 
 
Stavba bude postavená na parcele č.  ...................................... k. ú. ....................................... 
 
 
Stavba bude postavená: svojpomocne – firmou ....................................................................... 
 
............................................................. – inak ........................................................................... 
 
K ohláseniu drobnej stavby podľa § 58 zák. 50/1976 Zb. prikladám: 
 
1. List vlastníctva k parcele, na ktorej bude stavba postavená. 
2. Situačný náčrt podľa geometrického zamerania s vyznačením umiestnenia stavby         

na pozemku a hraníc medzi susediacimi pozemkami a polohou stavieb na nich v mierke 
1:100. 

3. Písomné prehlásenie vlastníka (vlastníkov) susediacej nehnuteľnosti,                             
že proti  uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky ( na druhej strane žiadosti). 

 
 
 
 
 
 
 
 



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Prehlásenie 
 
Podpísaný (meno a adresa): 1).................................................................................................. 
 
    2).................................................................................................. 
 
    3).................................................................................................. 
 
 
Vlastník nehnuteľnosti p. č. ...........................(1)    p. č.  ...........................  (2) 
   
                                    p. č. ...........................(3)    
        

susediacich s pozemkom stavebníka p. č. .......................... 
 

p r e h l a s u j e m (e) , 
 
že nemám (e) námietok proti drobnej stavbe ak budú dodržané tieto podmienky:  
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
 
 
Rožkovany   ..........................                          .................................................................... 
                                                                                                   podpis (y) 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
Rožkovany   ..........................                           .................................................................... 
                                                                                               podpis žiadateľa 
 
 
Poznámka: o nutnosti predložiť prehlásenie vlastníka susediacej nehnuteľnosti rozhodne 
komisia pre výstavbu a územné plánovanie pri OcZ, alebo starosta obce. 
 
Poučenie: Drobnými stavbami sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 
a ktoré  nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to: 
a) prízemné stavby ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5m, napr. kôlne, 

práčovne, letné kuchyne, prístrešky 
b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napr. pivnice 

žumpy. 
c) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečenie lesnej výroby a poľovníctva, 

ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napr. sklady krmiva, náradia 
alebo hnojiva. 

d) oplotenie 
e) prípojky stavieb na verejné a rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pripojenie 

drobných stavieb na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby. 
f) správny poplatok je na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu RD  vo výške 10,- EUR 

v zmysle položky 60 bodu d)  a garáže vo výške 30,- EUR v zmysle položky 60 bodu e) 
zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.  

 
 
 
 
 



Príloha č.3  

Zásady budovania a pripájania kanalizačnej prípojky 

 

Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť nehnuteľnosť              

na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia    

na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení    s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, 

na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je zriadená a vlastník nehnuteľnosti nemá povolenie 

príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami (§ 23, odst. 2 

zákona č. 442/2002 Z. z. – Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách) 

 

Postup odberateľa pri budovaní kanalizačnej prípojky:  

1. Odberateľ – vlastník nehnuteľnosti alebo iná osoba poverená vlastníkom nehnuteľnosti si vyžiada 

na OcÚ tlačivo „Ohlásenie drobnej stavby“.  

 

2. OcÚ po prijatí kompletnej žiadosti vydá písomné stanovisko k žiadosti.  

 

3. Napojenie na verejnú kanalizáciu môže byť vykonané až po súhlasnom stanovisku obce a taktiež   

po uvedení verejnej kanalizácie do prevádzky.  

 

Zásady budovania a pripájania kanalizačnej prípojky:  

1. Pre každú pripájanú nehnuteľnosť sa zásadne zriaďuje jedna samostatná prípojka. Odkanalizovanie 

dvoch a viacerých nehnuteľností jednou spoločnou kanalizačnou prípojkou je možné                          

len v odôvodnených prípadoch a to so súhlasom správcu verejnej kanalizácie /VK/.  

 

2. Producent môže do VK vypúšťať výlučne splaškovú odpadovú vodu v množstve podľa skutočnej 

spotreby.  

 

3. Producent nesmie do VK vypúšťať odpadovú vodu cez domovú čistiareň, septik alebo žumpu.  

 

4. Producent nesmie do VK vypúšťať vodu z povrchového odtoku (voda z atmosferických zrážok), 

drenážnu vodu, priesakovú vodu, alebo inú balastnú vodu, ktorá by narieďovala splaškovú odpadovú 

vodu a hydraulicky zaťažovala stokovú sieť.  

 

5. Do VK možno vypúšťať odpadové vody s mierou znečistenia, ktoré zodpovedá prevádzkovému 

poriadku VK. Pre producentov z domácností a nerozhodujúcich producentov platia všeobecné limity 

znečistenia charakteristická pre mestské (komunálne) odpadové vody (STN 75 6401).  

 

6. Producent odpadových vôd nesmie do VK vypustiť obzvlášť škodlivé látky a škodlivé látky 

uvedené v zoznamoch v prílohe č.1 k zákonu č.364/2004 Z.z. o vodách.  

 

7. Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťa do VK nemeria a tvorí ich len voda odobratá z verejného 

vodovodu (VV), množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa bude určovať podľa merania množstva 

dodanej pitnej vody z VV.  

 

8. Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťa do VK nemeria a tvorí ich voda odobratá z rôznych 

zdrojov vody, množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa vypočíta podľa prílohy č.1 k Vyhláške MŽP 

SR č. 397/2003 Z.z.  

 

Technické podmienky pre zriadenie kanalizačnej prípojky:  

1. Do verejnej kanalizácie sa prípojkou odvádzajú len splaškové odpadové vody vznikajúce výhradne 

bežnou prevádzkou domácnosti, resp. činnosťou prevádzky nevýrobného charakteru. Vzhľadom        

na charakter verejnej kanalizácie (splašková) nesmú byť do prípojky pripojené dažďové zvody            

a drenážne systémy.  

 

2. Najmenšia menovitá svetlosť potrubia kanalizačnej prípojky je DN 150. Kanalizačné prípojky 

väčšie ako DN 200 je potrebné doložiť hydrotechnickým výpočtom.  

 

3. Najmenší dovolený sklon kanalizačnej prípojky a DN 150 je 2%, DN 200 je 1%.  

 



4. Kanalizačná prípojka musí byť čo najkratšia, priama, v jednom sklone, z jedného druhu materiálu    

a rovnakého profilu (svetlosti). V prípade nutnosti zmeny smeru alebo sklonu potrubia musí byť           

v každom bode zmeny vybudovaná kanalizačná šachta.  

 

5. Kanalizačné prípojky môžu byť z plastových materiálov ako PVC, PP a PE. Iný materiál je možné 

použiť len v súlade s platnými STN pri zabezpečení 100% vodotesnosti samostatných rúr a spojov.  

 

6. Na VK sa nehnuteľnosť môže pripojiť len ak technické parametre prípojky a technické podmienky, 

týkajúce sa miesta a spôsobu napojenia, vyhovujú pre bezpečné prevedenie vypúšťaných odpadových 

vôd z nehnuteľnosti za každých okolností a kanalizačná prípojka vyhovuje podmienkam vodotesnosti, 

mechanickej a chemickej odolnosti.  

 

7. V prípade nepriaznivých výškových pomerov sa producent napojí na VK výtlačným potrubím         

a odpadovú vodu dopravuje do revíznej kanalizačnej šachty prečerpávaním cez zriadenú domovú 

čerpaciu stanicu (čerpaciu šachtu) odpadových vôd. Akumulačná nádrž čerpacej stanice má mať 

maximálny objem 600l, čo je cca jednodňová spotreba vody priemernej rodiny. V prípade väčších 

akumulačných nádrží ČS OV by odpadová voda, sústredená aj niekoľko dní v nádrži, zahnívala                 

a zapáchala.  

 

8. Kanalizačná revízna šachta sa osádza na hranici pozemku. Kanalizačné potrubie musí byť priamo 

napojené  od nehnuteľnosti až do revíznej kanalizačnej šachty. Potrubie nesmie byť prerušené.          

To znamená nie prerušene do žumpy a odtiaľ vývodom do kanalizácie, žumpy musia byť vyradené      

z prevádzky.  

 

9. Kanalizačná prípojka nesmie byť zrealizovaná tak, aby splašková voda pritekala do žumpy, septiku 

alebo domovej čistiarne, kde sa bude akumulovať a následne odtekať do kanalizačnej prípojky.          

V prípade nutnosti trasovania prípojky miestom týchto zariadení je potrebné ich odstrániť, resp. 

zasypať.  

 

10. Do kanalizačnej prípojky sa nesmie prečerpávať obsah žúmp, septikov a domových čistiarní          

a vypúšťať látky chemického a biologického charakteru silnej koncentrácie. 

 

11. Vlastník nehnuteľnosti je povinný udržiavať časť prípojky, ktorú vybudoval na vlastné náklady      

a vykonávať na nej opravy a údržbu.  

 
 


