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Obecné zastupiteľstvo v Holumnici podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VVaVK), zákona č. 250/2012 Z. z. 
o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie 
a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou 

kanalizáciou 
 
 

vydáva 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
 

číslo 5/2018 
 

o verejnej kanalizácii a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizačnou 
sieťou 

 
 

1. ČASŤ – ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

§ 1  

Predmet nariadenia 
 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky 
prevádzkovania verejnej kanalizácie, podmienky odvádzania odpadových vôd, ako aj práva 
a povinnosti vlastníka, správcu verejnej kanalizácie a producenta odpadových vôd na území obce 
Holumnica. 
 

§ 2  

Vymedzenie základných pojmov 
 
(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie: 

a) verejnou kanalizáciou prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich 
verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, 
odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd, 

b) hromadným odvádzaním odpadových vôd príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie 
odpadových vôd od viac ako 50 osôb alebo ak priemerná denná produkcia je viac ako 10 m3 
odpadovej vody, 

c) vodou z povrchového odtoku voda z atmosférických zrážok, ktorá je odvádzaná verejnou 
kanalizáciou, 

d) kanalizačnou prípojkou 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; toto zaústenie je súčasťou verejnej 
kanalizácie. Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda z objektu alebo 
nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu. Kanalizačná prípojka je vodnou 
stavbou, ak tak ustanovuje osobitný predpis. 

e) producentom odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie (ďalej len „producent") 
je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní 
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odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej 
kanalizácie. 

f) vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to 
spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. Ak je vlastník nehnuteľnosti 
vlastníkom kanalizačnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti vlastníctvo 
kanalizačnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti. 

 
 

2. ČASŤ – PREVÁDZKA VEREJNEJ KANALIZÁCIE A PRIPOJENIE 

NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU 
 

§ 3  

Vlastníctvo a prevádzkovanie verejnej kanalizácie 
 
(1) Vlastníkom ako aj prevádzkovateľom verejnej kanalizácie, nachádzajúcej sa v obci Holumnica, 
je obec Holumnica. 
 
(2) Práva a povinnosti prevádzkovateľa verejnej kanalizácie upravuje zákon o VVaVK. 
 
(3) Verejná kanalizácia musí byť navrhnutá a vybudovaná v súlade s poznatkami stavu technického 
pokroku tak, aby negatívne neovplyvnila životné prostredie a bola zabezpečená dostatočná 
prevádzková kapacita pre nepretržité odvádzanie a čistenie odpadových vôd od producentov pri 
všetkých štandardných miestnych klimatických podmienkach aj so zohľadnením sezónnych výkyvov v 
zaťažení a aby spĺňala požiadavky na vypúšťanie odpadových vôd ustanovené osobitnými predpismi. 
 
(4) Obec Holumnica prevádzkuje verejnú kanalizáciu III. kategórie. 
 

§ 4  

Pásma ochrany verejných kanalizácií 
 
(1) Pásmo ochrany verejnej kanalizácie je priestor v bezprostrednej blízkosti verejnej kanalizácie, 
ktorý slúži k jej ochrane pred poškodením a na zabezpečenie jej prevádzkyschopnosti. 
 
(2) Pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja 
vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany 

a) 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane, 
b) 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm. 

 
(3) Vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľ je povinný 
na základe žiadosti poskytnúť žiadateľovi údaje o možnom strete jeho zámeru s pásmom ochrany do 
30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Pri zasahovaní do terénu vrátane zásahov do pozemných 
komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy 
vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky 
zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k 
pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka 
verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa. 
 
(4) V pásme ochrany je zakázané 

a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia 
alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej 
kanalizácii  alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, 
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b) vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy. 
 

§ 5  

Kanalizačná prípojka, povinnosti vlastníka kanalizačnej prípojky 
 
(1) Ak sa prevádzkovateľ verejného vodovodu dohodne s odberateľom na osadení meradla na 
vodovodnú prípojku, z ktorej sa doteraz odber vody nemeral, odberateľ je povinný vykonať podľa 
pokynov prevádzkovateľa verejného vodovodu potrebné úpravy na vodovodnej prípojke (najmä 
vybudovať vodomernú šachtu). 
 
(2) Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný: 

a) odstrániť na 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 opravy a údržbu kanalizačnej prípojky na vlastné náklady. 
 

§ 6  

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 uzatvorenej s vlastníkom verejnej kanalizácie podľa § 4 ods. 3 zákona o 
VVaVK. 
 
(2) Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú 
odpadové vody, 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 vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej 
vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. 
 
(3) Vlastník verejnej kanalizácie uzatvorí zmluvu v prípade, ak  

a) žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu spĺňa technické podmienky týkajúce sa najmä 
miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a 

b) kapacita verejnej kanalizácie to umožňuje. 
 
(4) Stavbu alebo pozemok 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 stavieb alebo viac 
pozemkov alebo viac kanalizačných prípojok pre jednu stavbu alebo jeden pozemok. 
 
(5) Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať alebo odvádzať iba odpadové vody mierou znečistenia 
a množstvom zodpovedajúce prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie, ak sa ich producent 
nedohodne s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie inak. 
 
(6) Ďalšie podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu a vypúšťanie vôd do verejnej kanalizácie 
ustanovuje § 22 zákona o VVaVK. 
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3. ČASŤ – PODMIENKY ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD 
 

§ 7  

Odvádzanie odpadových vôd 
 
(1) Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd 
vypúšťaných zo zariadenia producenta do verejnej kanalizácie. 
 
(2) Vlastník verejnej kanalizácie alebo 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 (§ 32 zákona o 
VVaVK). 
 
(3) Vlastník verejného vodovodu alebo prevádzkovateľ verejného vodovodu nezodpovedá za 
škody a ušlý zisk vzniknuté nedostatkom tlaku vody pri obmedzení alebo prerušení dodávky vody z 
dôvodu mimoriadnej udalosti, pri prerušení dodávky elektrickej energie alebo z dôvodu, pre ktorý je 
prevádzkovateľ oprávnený dodávku vody obmedziť alebo prerušiť (§ 32 zákona VVaVK). 
 

§ 8  

Určenie množstva vody odvedenej verejnou kanalizáciou 
 
(1) Určenie množstva vody odvedenej do verejnej kanalizácie sa vykonáva v súlade s § 29 až 31 
zákona o VVaVK a Vyhláškou MŽP SR 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. 
 

§ 9  

Stočné 
 
(1) Stočné je platba za odvedenú odpadovú vodu, ktorú tvorí súčin ceny za 1m3 odvedenej 
odpadovej vody verejnou kanalizáciou a spravidla aj čistenej odpadovej vody podľa osobitného 
predpisu a množstva odvedenej odpadovej vody. 
 
(2) Vlastník resp. užívateľ nehnuteľnosti vypúšťajúci odpadovú vodu kanalizačnou prípojkou do 
verejnej kanalizácie je povinný platiť vlastníkovi verejnej kanalizácie stočné. Cena za odvádzanie 
odpadových vôd je určovaná na základe rozhodnutia ÚRSO. 
 
(3) Platba stočného sa vykonáva spravidla jedenkrát do roka. V prípade zmeny stočného sa 
vyúčtovanie vykoná ku dňu zmeny stočného. 
 
(4) Producenti odpadových vôd v miestach, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia, s 
prihliadnutím na náklady spojené s vytiahnutím a odvozom odpadových vôd do ČOV, stočné 
neuhrádzajú. 
 
(5) Vlastník verejnej kanalizácie, prípadne jej prevádzkovateľ, je povinný predložiť producentovi 
výpočet stočného. 
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§ 10  

Povinnosti producenta 
 
(1) Producent nesmie bez súhlasu vlastníka verejnej kanalizácie odvádzať odpadové vody od 
ďalšieho producenta. 
 
(2) Producent je povinný: 

a) dodržiavať podmienky ustanovené v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie a 
podmienky dohodnuté v zmluve uzatvorenej s vlastníkom 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 meradla alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny, alebo 
vykonania kontrolného merania množstva a kvality vypúšťaných odpadových vôd, ako aj 
zistenia technického stavu kanalizačnej prípojky a poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú 
súčinnosť, 

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

d) oznámiť prevádzkovateľovi zistenú poruchu na kanalizačnej prípojke vrátane poruchy na 
meradle, 

e) dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu meradla, k jeho odstráneniu alebo k inému 
neoprávnenému zásahu na meradle, 

f) neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie na meradle, najmä neodkladne 
vykonať opatrenia proti zaplaveniu priestoru, v ktorom je meradlo umiestnené, 

g) oznámiť prevádzkovateľovi nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej 
kanalizácie, 

h) oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej 
na verejnú kanalizáciu. 

 

§ 11  

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, 

c) vypúšťanie bez merania, ak je dohodnuté alebo je v rozpore s podmienkami dohodnutými v 
zmluve o odvádzaní odpadových vôd, 

d) vypúšťanie s používaním meradla, ktoré nie je umiestnené podľa rozhodnutia 
prevádzkovateľa verejnej kanalizácie, 

e) vypúšťanie s používaním meradla, ktoré v dôsledku zásahu množstvo nezaznamenáva alebo 
zaznamenáva menšie množstvo, ako je skutočné, 

f) vypúšťanie s používaním meradla, na ktorom je poškodené zaistenie proti neoprávnenej 
manipulácii. 

 
(2) Kto neoprávnene vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie, je povinný nahradiť 
spôsobenú škodu prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie. 
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§ 12  

Prerušenie alebo obmedzenie odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou 
 
(1) Prevádzkovateľ môže prerušiť alebo obmedziť odvádzanie odpadových vôd verejnou 
kanalizáciou 

a) z dôvodu mimoriadnej udalosti, 
b) pri poruche na verejnom vodovode, 
c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku, 
d) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach, 
e) pri obmedzení zásobovania vodou, 
f) pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vôd, 
g) ak nevyhovuje zariadenie odberateľa technickým požiadavkám tak, že kvalita vody vo 

verejnom vodovode môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo spôsobiť škodu na 
majetku, 

h) ak zariadenie odberateľa alebo spôsob odberu vody je v rozpore s dohodnutými technickými 
podmienkami tak, že môže ohroziť zdravie, bezpečnosť osôb alebo majetok, prípadne 
spôsobiť neprípustné technické alebo technologické zmeny v dodávke vody, 

i) ak neumožní odberateľ prevádzkovateľovi prístup k meradlu alebo vodovodnej prípojke, 
j) ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej prípojky, 
k) ak odberateľ nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach alebo na 

svojej vodovodnej prípojke v lehote stanovenej prevádzkovateľom, ktorá nesmie byť kratšia 
ako tri dni, 

l) pri preukázaní neoprávneného odberu vody, 
m) v prípade nezaplatenia vodného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti, 
n) v prípade neplnenia iných povinností odberateľom, ktoré mu vyplývajú zo zákona o VVaVK, 

zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z prevádzkového poriadku verejného vodovodu 
alebo zo zmluvy uzavretej s vlastníkom verejného vodovodu, 

o) pri poruche na vodovodnej prípojke v prípade, ak je vodovodná prípojka majetkom vlastníka 
verejného vodovodu, 

p) z iných dôvodov podľa osobitných predpisov. 
 
(2) Bližšie podmienky prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd verejnou 
kanalizáciou upravuje § 32 zákona o VVaVK. 
 
 

4. ČASŤ – SANKCIE 
 

§ 13  

Sankcie za porušenie povinností 
 
(1) Dohľad na úseku verejných kanalizácií vykonávajú príslušné orgány, ktoré ukladajú pokuty za 
priestupky alebo správne delikty. 
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5. ČASŤ – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

§ 14  

Záverečné ustanovenia 
 
(1) Toto nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Holumnica dňa 26.2.2018 
uznesením č. 242/2018. 
 
(2) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia obecným zastupiteľstvom v 
Holumnici a účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce. 
 
 
 
 
 
 
 

...................................... 
Bc. Jana Tureková 

starostka obce 
 
 


