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Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach  v súlade s  § 4 ods.3 písm. g), § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) 

zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe zákona č. 

442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a zákona č. 250/ 2012 Z. z. o 

regulácii v sieťových odvetviach 

 

vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 2/2020 

o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Sekule 
 

 

§ 1 

Účel úpravy 

 

Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok na bývanie, zdravého spôsobu 

života obyvateľov a zabezpečenie verejného poriadku v obci.  

 

§ 2 

Predmet úpravy 

 

Toto VZN upravuje podmienky odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci a  ich 

zneškodňovanie v zariadení ČOV Moravský Svätý Ján.  

 

§ 3 

Vymedzenie základných pojmov 

 

Na účely tohto VZN:  

 

(1) Odpadová voda - je voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, 

zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch, pokiaľ má po 

použití zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu), ako aj priesaková voda zo skládok odpadov a 

odkalísk.  

(2) Pôvodca - producent odpadových vôd (ďalej len „producent“) - je každý koho činnosťou 

odpadová voda vzniká, tiež každá domácnosť, ktorá je napojená na verejný vodovod, resp. má 

vlastný zdroj vody (studňu).  

(3) Splašková odpadová voda - je použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského 

metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných podobných 

zariadení a nie je hromadená v žumpách.  

(4) Verejnou kanalizáciou - 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.  

(5) Žumpa - je zariadenie na zachytávanie odpadových vôd a osobitných vôd bez ich ďalšieho 

vypúšťania do povrchových alebo podzemných vôd. Je to zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez 

odtoku na zhromažďovanie (akumuláciu) odpadových vôd z domácností. Žumpa nie je vodnou 

stavbou a nevzťahuje sa na ňu režim vodného zákona. Vody zo žúmp sa odvádzajú na likvidáciu 

do zariadení čistiarne odpadových vôd (ďalej len „ČOV“), ktorej prevádzkový poriadok to 

umožňuje.  

(6) Septik - je zariadenie na čistenie odpadových vôd, z ktorého sú vody následne vypúšťané do 

povrchových alebo podzemných vôd. Jedná sa o vodnú stavbu v zmysle vodného zákona, ktorej 

prevádzkovateľ musí mať okrem stavebného a kolaudačného rozhodnutia aj povolenie na 

nakladanie s vodami t. j. vypúšťanie odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd. Sú 



to prietokové podzemné nádrže umiestnené slúžiace k odsedimentovaniu splaškov. Priestor nádrže 

je rozdelený prepážkami na dve až tri komory, postupne pretekané, v ktorých sa zhromažďuje 

usádzajúci sa a postupne vyhnívajúci kal.  

                                     

§ 4 

Všeobecné ustanovenie 

 

(1) Verejná kanalizácia v obci Sekule je súbor objektov a zariadení, kanalizačných stôk a 

kanalizačných objektov (gravitačnej a tlakovej) vrátane čistiarne odpadových vôd, slúžiacich na 

odvádzanie a čistenie odpadových vôd v obci.  

(2) Vlastníkom a prevádzkovateľom verejnej  kanalizácie je obec Sekule. Jej povinnosťou je 

prevádzkovanie a sústavné zabezpečovanie potrebnej kapacity verejnej kanalizácie a vytváranie 

predpokladov a podmienok na jej hospodárnu a bezporuchovú prevádzku v súlade s technickými 

normami a prevádzkovým poriadkom kanalizácie a ČOV obce. Vlastníkom a prevádzkovateľom 

ČOV je obec Moravský Svätý Ján. 

  

§ 5 

Správa verejnej kanalizácie a ČOV 

 

(1) Obec Sekule ako vlastník verejnej  kanalizácie  je povinná zabezpečiť:  

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

b) vypracovanie a aktualizovanie prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie 

(2) Umožniť producentom pripojenie na verejnú kanalizáciu, ak sa pripájaný objekt alebo 

nehnuteľnosť, nachádza na území s kanalizačnou sieťou a ak je to technicky možné.  

 (4) Umožniť prístup k verejnej kanalizácii a ČOV osobám, ktoré sú na to oprávnené podľa vyššie 

uvedených zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.  

(5) Poskytovať ministerstvu a príslušným orgánom verejnej správy údaje potrebné na spracovanie 

situačných správ za uplynulý rok na úseku verejnej kanalizácie.  

 

§ 6 

Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 

 

(1) Prevádzkovateľ tlakovej a gravitačnej kanalizácie – Obec Sekule verejnú kanalizáciu 

prevádzkuje v súlade s osobitnými predpismi, všeobecným záväzným nariadením obce, 

prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie a podmienkami stanovenými na túto prevádzku v 

rozhodnutiach príslušných orgánov verejnej správy.  

(2) Prevádzkovateľ vykonáva riadnu a pravidelnú údržbu verejnej kanalizácie.  

(3) Zabezpečuje vyznačenie podzemného vedenia verejnej kanalizácie podľa skutočného vy- 

hotovenia stavby graficky na mapách, a to polohu, výšku, ako aj ich opis a ich zmeny.  

(4) Od producenta odpadových vôd je prevádzkovateľ oprávnený požadovať, aby na svojich 

zariadeniach vykonal na vlastné náklady nevyhnutné úpravy, ktoré sú potrebné na bezpečnú a 

spoľahlivú prevádzku verejnej kanalizácie, inak sám producent zodpovedá za škodu, ktorú tým 

spôsobí.  

 

§ 7 

Odvádzanie odpadových vôd 

 

(1) Verejnou kanalizáciou môžu byť odvádzané len odpadové vody v akosti a množstve podľa 

podmienok stanovených prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie a ČOV obce.  

(2) Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody je povinný pri ich likvidácii 

dodržiavať všetky platné právne predpisy.  

 

(3) Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť túto 

nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a 



spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť s jej vlastníkom zmluvu o odvádzaní 

odpadových vôd, ak v časti obce, kde sa nehnuteľnosť nachádza je verejná kanalizácia zriadená a 

vlastník nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania 

s odpadovými vodami.  

(4) Producent zodpovedá za nakladanie s týmto vodami a je povinný vznik odpadových vôd čo 

najviac obmedzovať.  

(5) Pri nakladaní s odpadovými vodami je každý povinný chrániť zdravie obyvateľstva a životné 

prostredie. 

(6) Vlastník nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na ulici s nevybudovanou verejnou kanalizáciou je 

povinný odpadové vody odvádzať do nepriepustnej žumpy a po jej naplnení zabezpečiť jej vývoz 

do ČOV. Odpad zo žúmp je zakázané vypúšťať do vodných tokov, miestnych rigolov či na vlastné 

alebo cudzie pozemky. Obec si vyhradzuje právo vyžiadať od producenta odpadových vôd doklad 

o ich zneškodnení.  

(7) Ak sa vlastník verejnej kanalizácie nedohodne s producentom inak a ak nie je množstvo 

vypúšťaných odpadových vôd merané, má sa za to, že odberateľ, ktorý odoberá vodu z verejného 

vodovodu, vypúšťa do verejnej kanalizácie také množstvo vody, ktoré podľa zistenia odobral z 

verejného vodovodu s pripočítaním množstva vody získaného z iných zdrojov. Množstvo 

odpadových vôd z domácností určí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie aj z množstva odoberanej 

vody, pričom vychádza zo smerných čísiel spotreby vody na jednotlivé druhy spotreby vody 

stanovené vyhláškou MŽP SR č. 397/2003 Z. z.. Množstvo odpadových vôd vypúšťaných do 

verejnej kanalizácie na osobu za rok s prihliadnutím na známe skutočnosti a pomery v obci je v 

priemere stanovené na 33 m3 /1 osobu/1 rok. Takto zistené, resp. stanovené množstvo odpadových 

vôd je podkladom na vyúčtovanie stočného.  

 

§ 8 

Platenie poplatku za stočné 

 

(1) Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a ich čistenie v zariadení ČOV platí 

producent vlastníkovi verejnej kanalizácie  poplatok za stočné.  

(2) Výška poplatku je stanovená nasledovne:  

 a)   gravitačná kanalizácia - obyvatelia v domácnostiach v obci paušálne vo výške  40,95 €/ rok/ 

       obyvateľ.  

b) tlaková kanalizácia -  obyvatelia v domácnostiach v obci   platia poplatok podľa spotrebovaného 

množstva odpadových vôd, pričom množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa odvíja od nimi 

spotrebovaného množstva vody, preukázané odpočtom z meradla vlastníka verejnej kanalizácie 

vo výške 1,17  €/m3.  

c) právnické osoby, podnikateľské prevádzky a zariadenia v obci platia poplatok podľa 

spotrebovaného množstva odpadových vôd, pričom množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa 

odvíja od nimi spotrebovaného množstva vody dodávaného verejným vodovodom a preukázané 

odpočtom z meradla vlastníka verejného vodovodu vo výške 1,17 €/m3.  

(3) Obyvatelia v domácnostiach  s gravitačnou kanalizáciou platia poplatok 1 x ročne za každého 

člena, ktorý sa v obci v danom roku zdržiava, a to v adekvátnej výške zodpovedajúcej dobe, počas 

ktorej sa skutočne v obci zdržiava. Výška poplatku sa zníži prepočtom o 1/12 z výšky ročného 

poplatku na každý celý mesiac, počas ktorého sa člen domácnosti v obci nezdržiava.  

(4) Obyvateľom v domácnostiach  s tlakovou kanalizáciou vystaví správca poplatku za likvidáciu 

ich splaškových vôd doklad s uvedením obdobia a množstva likvidovaných vôd, a to na základe  

odpočtu z meradla 2 x ročne.  

(5) Obyvatelia v domácnostiach uhrádzajú poplatok priamo do pokladne obce alebo na účet obce 

v termíne splatnosti, uvedenom v doklade. 

(6) Právnickým osobám, podnikateľským prevádzkam a zariadeniam v obci vystaví správca 

poplatku za likvidáciu ich splaškových vôd faktúru s uvedením termínu a množstva likvidovaných 

vôd, a to 1 x ročne po odpise záznamov na meradle spotreby vody dodávanej verejným 

vodovodom.  



(7) Občania a domácnosti, ktorí z objektívnych príčin nie sú napojení prípojkou na verejnú 

kanalizáciu a z rôznych iných príčin si zabezpečujú odvoz a likvidáciu svojich odpadových vôd 

samostatne, sú povinní:  

-  nahlásiť takúto skutočnosť na obecnom úrade  

- 1x ročne preukázať obecnému úradu zodpovedajúci doklad, ktorý to potvrdzuje, tiež čestné 

prehlásenie uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN o zvolenom spôsobe likvidácie svojich odpadových 

vôd s uvedením ich množstva, termínu vývozu, miesta likvidácie a s identifikáciou a adresou firmy 

či fyzickej osoby, ktorá im uvedenú službu vykonala 

- uchovávať doklady preukazujúce zvolený spôsob likvidácie odpadových vôd. 

Za zvolený postup likvidácie svojich odpadových vôd pred zákonom v plnej miere zodpovedajú.  

                               

§ 9 

Sankcie 

 

(1) Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 372/ 1990 

Zb. o priestupkoch v platnom znení.  

(2) Za porušenie tohto VZN možno v súlade s ustanovením § 13  zákona č.372/1990 Zb. o 

priestupkoch v platnom znení uložiť fyzickej osobe v blokovom konaní pokutu do výšky 33,00 €. 

Pokutu môže dostať každá fyzická osoba v domácnosti, ktorá nedodrží toto VZN. Pre posúdenie 

dodržania tohto VZN sa určuje doba jedného kalendárneho roka.  

(3) Starosta obce Sekule môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na 

podnikanie pokutu do výšky 6 638,00 € za porušenie ustanovení tohto nariadenia v súlade s ust. § 

27b  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

                       

§ 10 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach sa uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia 

obce č. 2/2020 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Sekule na svojom zasadnutí dňa 

16.12.2020 uznesením č. 70/2020. 

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2021. 
 

 

 

 

 

  



Príloha č.1 k VZN č.2/2020 

  

H L Á S E N I E 

O   ZNEŠKODŇOVANÍ   ODPADOVÝCH   VÔD   ZO   ŽÚMP 

 

Podpísaný .....................................................................................................................................  

trvale bytom ..................................................................................................................................  

 

týmto  

č e s t n e     p r e h l a s u j e m , 

 

že likvidáciu odpadových vôd, ktorých som s rodinou producentom na uvedenej adrese v obci, 

som v roku ..........................  

zabezpečil prostredníctvom firmy /PO/, FO :  

názov, adresa sídla, ................................................................................................................. 

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

zodpovedný pracovník ..................................................................................................................  
/meno, priezvisko, funkcia/  

 

 

....................................................................  
      /podpis, pečiatka, zodpov .pracovníka/  

 

resp. o spôsobe vývozu obsahu žumpy predkladám tento doklad : 

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

že zvoz obsahu žumpy bol vykonaný dňa ..................................................  

a jej obsah vypustený na ČOV ...................................................................  

v množstve .............................  

....................................................................  
        /podpis, pečiatka, zodpov .pracovníka/  

 

resp. o spôsobe likvidácie obsahu žumpy predkladám tento doklad : 

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

 

V Sekuliach, dňa .................................  

....................................................................  
               /podpis producenta odpadových vôd/ 


