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Všeobecne záväzné nariadenie obce Kuchyňa č. 4/2015  

o čistení odpadových vôd v obci Kuchyňa 
 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle  

§ 6 ods. 4, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 24.11.2015 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 24.11.2015 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 24.11.2015 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 04.12.2015 

 

Pripomienky zasielať: 

- písomne na adresu: Obec Kuchyňa, Kuchyňa 220, 900 52 Kuchyňa  

- elektronicky na adresu: kuchyna220@stonline.sk 

- faxom na číslo: 034/7785131  

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 05.12.2015  

_________________________________________________________________________ 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 
 

Na rokovaní OZ obce dňa: 09.12.2015  

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 10.12.2015  

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2016  

_________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kuchyni sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 

9.12.2015 uznesením č.5/2015, toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016. 

 

Vyvesené: 24.11.2015  

Zvesené: 31.12.2015  

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo obce  Kuchyňa podľa  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v  súlade s ustanoveniami §17 ods. 1 písm. 

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

a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach a  zákona 364/2004  

Z. z. zákona o vodách 

 

 

  v y d á v a 

 

  

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E    O B C E 

č. 4/2015 

 

o čistení odpadových vôd v obci Kuchyňa  
 

 

 

Článok 1. 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Komunálne odpadové vody (ďalej len „odpadové vody“) sú odpadové vody obsahujúce rôzny 

podiel odpadových vôd z domácností, zariadení, priemyslu, zo služieb, sociálnej vybavenosti 

a vody z povrchového odtoku, ako aj všetkých ostatných vôd vtekajúcich do verejnej 

kanalizácie 

2. Verejná kanalizácia 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 

3. Producent 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 a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie 

4. K súboru objektov a zariadení verejnej kanalizácie patria: 

- čistiareň odpadových vôd ( ďalej len ČOV ) 

- verejné stoky 

- kanalizačné prípojky 

- kanalizačné prečerpávacie stanice 

5. Kanalizačná prípojka sa delí na časť verejnú a na časť domovú 

6. Investorom novovybudovanej prípojky je vlastník nehnuteľnosti  

 

Článok 2. 

Správa verejnej kanalizácie 

 

1. Správcom verejnej kanalizácie je obec Kuchyňa 

2. Bez súhlasu správcu nemožno na zariadeniach verejnej kanalizácie nič upravovať 

alebo meniť 

3. Manipulovať so zariadením verejnej kanalizácie môžu len pracovníci  určení obecným 

úradom 

4. Títo pracovníci majú právo vstupovať na nehnuteľnosť pripojenú na verejnú 

kanalizáciu na zistenie, poprípade odstránenie porúch na verejnej kanalizácii  

 

 

 



Článok 3. 

Podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu  

 

1. 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. Do jedného roka po jej vybudovaní.  
2. Žiadateľ o novú prípojku na verejnú kanalizáciu podá žiadosť na obecnom úrade na 

tlačive“ Žiadosť o pripojenie“, ktorú získa na obecnom úrade. 

3. Obec so žiadateľom o novú prípojku na verejnú kanalizáciu uzatvorí písomnú 

„Zmluvu“, ktorej súčasťou budú i Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „VZP“). 

4. Verejnú časť prípojky môže montovať len organizácia určená Obecným úradom, aby 

bola zaručená vodotesnosť prípojky a úprava vozovky. 

5. Spojka verejnej a domovej časti prípojky musí byť prevedená odborníkom a pred 

spustením do prevádzky bude prevzatá zástupcom obce (obsluhou ČOV). 

6. Termín realizácie prípojok určí obec, z dôvodu rozkopávky cesty. Všetky  náklady 

uhradí žiadateľ.  

 

 

 

 

Článok 4. 

Vyprázdňovania obsahu domových žúmp 

 

1. Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody je povinný pri ich likvidácii 

dodržiavať všetky platné právne predpisy. 

2. Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečovať vyprázdňovanie jej obsahu v intervaloch 

primeraných kapacite žumpy  prostredníctvom na to oprávnených právnických alebo 

fyzických osôb. Vývoz obsahu žumpy na ČOV v Kuchyni  s ktorými má obec uzatvorenú 

zmluvu. 

3. Prevádzkovateľ žumpy je povinný uchovať si doklad o zneškodňovaní obsahu žumpy po 

dobu minimálne troch rokov odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy. 

4. Užívateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie zamestnancom obce Kuchyňa 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. 

5. 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. 

6. Producent odpadových vôd vypúšťaných do žúmp, ktorý ešte nie je napojený na 

verejnú kanalizáciu, požiada o ich likvidáciu na tlačive „Žiadosť o likvidáciu 

odpadových vôd“, ktorú získa na obecnom úrade .  

7. Obec so žiadateľom so žiadateľom o likvidáciu obsahu žúmp uzatvorí písomnú 

„Zmluvu“, ktorej súčasťou budú i Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „VZP“). 

 

 

 

 

 



Článok 5. 

Cena za vyčistenie odpadových vôd 

 

1. Za likvidáciu odpadovej vody, patrí prevádzkovateľovi a vlastníkovi zariadenia, ktoré 

čistenie odpadovej vody zabezpečuje úhrada. Úhrada je stanovená v zmysle 

rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. 

2. Pre výpočet výšky  stočného sa použije množstvo odobratej vody z verejného 

vodovodu vyjadreného v m³ 

3. Producent odpadovej vody je v zmysle tohto povinný prevádzať úhradu za čistenie 

odpadovej vody – stočné na OcÚ Kuchyňa a to nasledovným spôsobom: 

 

a/  producent odpadovej vody platí stočné na základe Zmluvy o odvádzaní a čistení 

odpadových vôd uzatvorenej s Obcou Kuchyňa a to 1,00 €/ m³ v prípade odvádzania 

odpadových vôd cez stokovú sieť. Poplatok bude znížený o 20%, ako straty. 

 

b/ producent odpadovej vody, ktorý likviduje odpadové vody prepravou fekálom do 

ČOV, platí obci stočné na základe Zmluvy o odvádzaní a čistení odpadových vôd 

uzatvorenej s Obcou Kuchyňa vo výške 1,00 €/ m³ s tým, že obec zabezpečí prepravu 

do ČOV. Poplatok bude znížený o 20%, ako straty. 

 

c/ producent odpadovej vody, mimo zastavaného územia obce Kuchyňa, ktorý 

likviduje odpadové vody prepravou fekálom do ČOV, platí obci stočné na základe 

Zmluvy o odvádzaní a čistení odpadových vôd uzatvorenej s Obcou Kuchyňa vo 

výške 1,00 €/ m³ s tým, že obec zabezpečí prepravu do ČOV 

 

d/ producent odpadovej vody, ktorý vyvezie fekálom do ČOV  väčšie množstvo 

odpadovej vody, ako bude množstvo odobratej vody z verejného vodovodu, platí obci 

stočné  vo výške 0,80 € za každý ďalší vyvezený a vyčistený m
3
 odpadovej vody 

 

           e/ manipulačný poplatok za 1m³ pre producentov, ktorí nepreukážu skutočnú  spotrebu   

           vody odpočtom vodomeru a zvážanie kalu zabezpečuje obec je vo výške 3,00 EUR/ m³  

 

 

 

 

Článok 6. 

Zákazy, pokuty a priestupky 

 

1. Do kanalizácie sa zakazuje vypúšťať: 

- rádioaktívne a infekčné látky ohrozujúce zdravie 

- látky narúšajúce materiál stokovej časti alebo ČOV 

- horľavé a výbušné látky, prípadne látky, ktoré zmiešaním so vzduchom tvoria 

výbušné, dusivé alebo otravné zmesi 

- pesticídy, omamné jedy, žieraviny a soli 

- ropné látky 

2. Priestupku sa dopustí vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody ak: 

            -    uvedenú nehnuteľnosť nepripojí na verejnú kanalizáciu 

- nesplní  technické podmienky týkajúce sa miesta a spôsobu pripojenia na 

verejnú kanalizáciu  



- neuzatvorí zmluvu o pripojení na verejnú kanalizáciu a o likvidácii obsahu 

žúmp 

- nepreukáže spôsob likvidácie odpadových vôd 

2. Za priestupky uvedené v bode 2 bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta  

v zmysle čl.7 „VZP“  

 

 

 

Článok 7. 

Záverečné ustanovenie 

       

      Toto VZN bolo prerokované a schválené obecným zasadnutím v Kuchyni dňa 09.12.2015 

a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. Uvedeným dňom stráca 

platnosť  VZN č.5/2011 zo dňa 09.12.2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 24.11.2015                   Schválené: 09.12.2015                      Zvesené:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Róbert   B u j n a 

                                                                                                starosta 

 

 

 

   


