
                                                  
                                   VZN   č. 6/2014 
                     O verejnej kanalizácii v obci Studienka                     
                                 
                        VEREJNÁ KANALIZÁCIA V OBCI STUDIENKA 
 
 V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
v znení neskorších predpisov sa pre používanie kanalizácie v obci Studienka ustanovuje 
nasledovný predpis. 
 
 
 
                                                               Článok 1. 
                                             Vymedzenie základných pojmov 
 

1. Verejnou  kanalizáciou sa rozumie prevádzkovo samostatný súbor  objektov 
a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné  odvádzanie odpadových vôd 
umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj  čistenie odpadových vôd. 
Hromadným odvádzaním odpadových  vôd je príjem, odvádzanie a čistenie 
odpadových vôd od viac ako 50 osôb alebo ak priemerná denná produkcia je viac ako 
10 m3 odpadovej vody.  

 
                            
 
 
                                                              Článok 2. 
                                                     Kanalizačné prípojky 
 

1. Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody 
z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo 
stavby až po zaústenie do verejnej  kanalizácie. Kanalizačnou prípojkou sa odvádza 
odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú  
kanalizáciu.  

2. Producentom odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie  /ďalej len 
producent/ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu 
o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie.  

3. Miesto pripojenia kanalizačnej prípojky určí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.  
4. Vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady.  
5. Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný : 

a) odstrániť na svoje vlastné náklady pripojenie kanalizačnej prípojky na verejnú 
kanalizáciu spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie 

b) zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná a vybudovaná tak, aby 
nedošlo ku zmenšeniu prietočného profilu verejnej kanalizácie, do ktorej je 
zaústená 

c) zabezpečiť opravu a údržbu kanalizačnej prípojky na vlastné náklady 
 
 
 
 



                                                         
                                                             Článok 3. 

                            Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 
 
1. Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie je obec Studienka. 
2. Práva a povinnosti prevádzkovateľa verejnej kanalizácie upravuje zákon č. 

442/2002 Z.z.    
                                              
 
 
                                              Článok č. 4 
                  Podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu 
                    a vypúšťanie vôd do verejnej kanalizácie 
 
1. Žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejnú 

kanalizáciu len na základe písomnej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd 
uzatvorenej medzi ním a prevádzkovateľom verejnej kanalizácie  

2. Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vzniknú 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 prevádzkovateľom verejnej kanalizácie . 

3. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie uzatvorí zmluvu, ak žiadateľ o pripojenie 
na verejnú kanalizáciu spĺňa technické podmienky týkajúce sa najmä miesta 
a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu vrátane technických podmienok.  

4. Nehnuteľnosť možno pripojiť na verejnú kanalizáciu podľa systému sústavy 
verejnej kanalizácie jednou kanalizačnou prípojkou. So súhlasom 
prevádzkovateľa verejnej kanalizácie možno v odôvodnených prípadoch 
vybudovať jednu kanalizačnú prípojku pre viac nehnuteľností alebo viac 
kanalizačných prípojok pre jednu nehnuteľnosť. 

5. Ostatní občania, ktorí nemajú vybudovanú kanalizáciu, majitelia žúmp 
a septikov sú povinní zabezpečiť vývoz kalov a odpadových vôd výlučne 
prostredníctvom fyzickej alebo právnickej osoby majúcej s obcou uzatvorenú 
zmluvu na vykonávanie tejto činnosti a sú povinné viesť po dobu troch rokov 
evidenciu / dátum vývozu, množstvo odpadu , miesto zneškodnenia/ 
a uchovávať doklady o zabezpečení vývozu kalu a odpadových vôd zo 
septikov a žúmp oprávnenou osobou a jeho bezpečnej likvidácii na určenom 
mieste a v prípade potreby vydokladovať pre účely obecného úradu. 

 
 
 
                                                                      Článok 5. 
                                                      Odvádzanie odpadových vôd  
 

1. Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom 
odpadových vôd vypúšťaných zo zariadenia producenta do verejnej kanalizácie . 

2. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie nezodpovedá za škody a ušlý zisk vzniknuté 
pri obmedzení alebo prerušení  odvádzania odpadových vôd z dôvodu 
mimoriadnej udalosti pri prerušení dodávky elektrickej energie alebo z dôvodu, pre 
ktorý je prevádzkovateľ oprávnený odvádzanie odpadových vôd obmedziť alebo 
prerušiť. 



 
                                                  Článok 6 
              Neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie 

                                            
 
1. Neoprávneným vypúšťaním 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 ustanovenými prevádzkovým 
poriadkom verejnej kanalizácie  

Kto neoprávnene vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie, je povinný nahradiť 
spôsobenú škodu prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie. 

 
 

  
                                                          Článok 7. 
                                        Povinnosti odberateľa a producenta 
 
1. Odberateľ a producent sú povinní: 

a) dodržiavať podmienky ustanovené v tomto VZN a podmienky dohodnuté 
v zmluve uzatvorenej s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie  

b) v nevyhnutnej miere umožniť vstup prevádzkovateľa alebo ním poverenej 
osoby na nehnuteľnosť pripojenú na verejnú kanalizáciu na účely 
zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejnej kanalizácie, zistenia stavu 
vypúšťania odpadových vôd, ako aj zistenia technického stavu kanalizačnej 
prípojky a poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť. 

c) Oznámiť prevádzkovateľovi návrhy zmien v ním vykonávanej činnosti, 
ktoré môžu mať vplyv na zmeny v odvádzaní a čistení odpadových vôd.  

d) Oznámiť prevádzkovateľovi nové údaje súvisiace s odvádzaním 
odpadových vôd do verejnej kanalizácie  

e) Oznámiť prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie zmenu vlastníckych práv 
k nehnuteľnosti pripojenej na verejnú kanalizáciu. 

 
      
 
                                                                     Článok 8. 
                                                      Ochrana verejnej kanalizácie 
 

1. Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejnú 
kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil tak ich 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 ich podzemných vedení. Vlastník nehnuteľnosti , jej správca alebo užívateľ 
je povinný udržiavať porasty na pozemkoch v pásme ochrany verejnej kanalizácie 
tak, aby neohrozil bezpečnosť a spoľahlivosť verejnej kanalizácie. 

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



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

                                                    Stočné 
Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent prevádzkovateľovi 
verejnej kanalizácie stočné.  
Právo na stočné vzniká vtokom odpadových vôd do verejnej kanalizácie.  
Cena stočného pre 1 osobu s trvalým pobytom na území obce Studienka je určená 2,92 €  
 na 1 mesiac ./spotreba vody na 1 obyvateľa SR t.j. 99 l/deň, t.j. 2,976 m3 na osobu za 
mesiac, pri cene 0,98 € za m3 ( cena stanovená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví)    
 Poplatok za rok činí  35,- € na osobu .                  
 
 
                                                          Článok 10. 
                                      Určenie množstva odpadovej vody odvedenou  
                                                     verejnou kanalizáciou 
 

1. Pri výpočte množstva vypúšťaných odpadových vôd sa zohľadní, že odberateľ 
odpadových vôd vypúšťa do verejnej kanalizácie také množstvo vody, ktoré odoberá 
z obecného vodovodu s pripočítaním množstva vody získanej z iných / vlastných 
zdrojov/. 

2. Ak nie je množstvo vôd odvádzané do verejnej kanalizácie merané, vypočíta sa toto 
množstvo nasledovným spôsobom: 
Priemerná spotreba vody na 1 obyvateľa SR je 99 litrov na deň.     

 
3.  Spôsob výpočtu množstva odpadových vôd musí byť uvedený v zmluve o odvádzaní 

odpadových vôd.  
 
 
 
                                                                    Článok 11. 
                                                                      Priestupky  
 
      1. Priestupku na úseku verejnej kanalizácie sa dopustí:  

a) ten, kto vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne 
odpadových vôd a žumpy 

b) vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vzniknú odpadové vody, ak nepripojí nehnuteľnosť 
na verejnú kanalizáciu a nesplní technické podmienky týkajúce sa miesta a spôsobu 
pripojenia na verejnú kanalizáciu a neuzatvorením zmluvy o pripojení 
s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie, ak v obci kde je kanalizácie zriadená a nemá 
vlastník nehnuteľnosti povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob 
nakladania  s odpadovými vodami.  

c) za priestupok uvedený v odseku 1  môže okresný úrad životného prostredia uložiť 
pokutu od 16,59 € - 331,93 €.  

d) občania, ktorí nie sú pripojení na kanalizáciu a nevyvážajú žumpy službou, ktorú  
poskytuje obec sú povinný na vyzvanie dokladovať spôsob likvidovanie odpadových 
vôd. V prípade, že nie sú schopní dokladovať likvidáciu, budú tieto priestupky rieše- 
né v priestupkovom konaní v spolupráci s okresným úradom životného prostredia.    

 
 
 



 
 
                                                      Článok 12. 
            Služba pre občanov, ktorí nemajú možnosť napojenia na kanalizáciu. 
                                        je zabezpečený vývoz  fekálom 
 
 
        poplatok za vývoz žumpy   do  6m3       8,- €  za každý  vývoz 
                                                    od 6 m3     11,- € za každý  vývoz    
 
 
                                                      Článok 13 
                                        Prechodné a záverečné ustanovenia 
 

1. V miestach, kde je vybudovaná kanalizácia je zakázané povoľovať výstavbu žumpy. 
2. Pre prevádzku verejnej kanalizácie, súčinnosť pri prácach v okolí verejnej  kanalizácie 

a odplatách za zneškodňovanie odpadových vôd platia v plnom rozsahu príslušné 
predpisy, ktoré nie sú týmto  návrhom VZN  dotknuté. 

3. Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Studienka bol schválený Obecným 
zastupiteľstvom  uznesením č. 27/2013 zo dňa  16.12.2013  

     Tento návrh  VZN nadobúda účinnosť  dňom  1.1.2014. 
      Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č.6/2013 

 
                                                      
            
 
 
 
         V Studienke 16.12.2013 
       
                           
                                                         
 
 
 
 
 
        


