
Obecné zastupiteľstvo obce  Košecké Podhradie  v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami   

zákona č.364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva pre 

územie obce Košecké Podhradie 

 
Všeobecne záväzné naradenie  

 
o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Košecké Podhradie 

 
Čl. 1 

Účel nariadenia 

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je v záujme utvárania a ochrany zdravých 

podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov obce : 

1. určiť podmienky zneškodňovania odpadových vôd na území obce Košecké Podhradie 

vhodnými spôsobmi: 

a) prostredníctvom žúmp;  

b) prostredníctvom septikov; 

c) prostredníctvom domových (malých) čistiarní odpadových vôd (ďalej DČOV); 

2. stanoviť podmienky výstavby a prevádzkové požiadavky na žumpy a DČOV 

 

Čl. 2 

Vymedzenie základných pojmov 

 

Na účely tohto VZN: 

a) odpadovou vodou - 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; odpadová voda môže byť splašková, priemyselná a 

komunálna; za použitú vodu sa nepovažuje voda vypúšťaná z rybochovných zariadení, 

rybníkov a vodných nádrží osobitne vhodných na chov rýb; 

b) splaškovou odpadovou vodou - 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;  

c) priemyselnou odpadovou vodou - je voda z výrobných činností, priemyslu, služieb a 

živností, ktorá je iného charakteru ako splašková odpadová voda a voda z povrchového 

odtoku; 

d) komunálnou odpadovou vodou - je voda zo sídelných útvarov obsahujúca prevažne 

splaškovú odpadovú vodu; môže obsahovať priemyselnú odpadovú vodu, infiltrovanú 

vodu a v prípade jednotnej stokovej siete alebo polodelenej stokovej siete aj vodu z 

povrchového odtoku;  

e) domová čistiareň odpadových vôd - malá čistiareň  odpadových vôd do 500 

ekvivalentných obyvateľov. Ekvivalentným obyvateľom sa rozumie obyvateľ podľa 

osobitného predpisu (§ 3 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 242/1993 Z.z., 

ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd). Je to objekt alebo  

súbor objektov a zariadení na čistenie odpadových vôd a osobitných vôd pred ich 

vypúšťaním do povrchových vôd, alebo do podzemných vôd, alebo pred ich iným 

použitím. 

f) žumpa – je zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku na dočasné zhromažďovanie 

odpadových vôd z domácností; 

g) 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, ktorá musí mať okrem stavebného a kolaudačného rozhodnutia aj povolenie na 

nakladanie s vodami t.j. na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových alebo 
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podzemných vôd. Tieto povolenia vydáva orgán štátnej vodnej správy – Obvodný úrad 

životného prostredia. 

 

Čl. 3 

Zneškodňovanie odpadových vôd 

1. Ustanovenia pre zber a zneškodňovanie kalov zo žúmp, septikov a odpadu z čistenia 

kanalizácie (ďalej OČK) vrátane z kalu DČOV,  sú záväzné pre všetky  katastrálne územia 

obce: Veľké Košecké Podhradie, Malé Košecké Podhradie, Kopec. 

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

dodržiavať všetky platné právne predpisy. 

3. Vlastník novobudovanej nehnuteľnosti je povinný riešiť odvádzanie odpadových vôd v 

súlade s platnými predpismi už v rámci prípravy stavby a stavebného konania. 

4. Majitelia septikov, žúmp a DČOV, resp. ich iní užívatelia, sú povinní zabezpečiť na 

vlastné náklady zneškodňovanie kalov  v súlade so zákonom a  všeobecne záväznými 

predpismi. 

5. V prípade DČOV podmienky budovania a prevádzky určí v rozhodnutí príslušný orgán 

vodnej správy. Vlastník takejto nehnuteľnosti  je povinný preukázať sa povolením 

príslušného orgánu verejnej správy na  spôsob nakladania s odpadovými vodami. 

6. Miesto zneškodňovania odpadov sú ČOV v správe PVS a.s. Považská Bystrica (v meste 

Ilava, Dubnica n/Váhom) po dohode aj s inými  správcami ČOV. 

7.  Preprava kalov: 

a) vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo septikov, žúmp a DČOV môže 

na území obce iba  PO alebo FO, oprávnená na podnikanie s predmetom činnosti na 

zber a prepravu, ktorá je na túto činnosť technicky vyhovujúco vybavená a likvidáciu 

uskutočňuje zákonným spôsobom (vypúšťaním do kanalizácie resp. do ČOV na 

základe zmluvy z prevádzkovateľom); 

b) PO alebo FO vykonávajúca činnosť uvedenú  pod písm. a) je povinná na  požiadanie 

starostu, resp. povereného zamestnanca obce,  predložiť  oprávnenie na vykonávanie 

činnosti a súhlas na vypúšťanie odpadových vôd  zákonným spôsobom . 

8. Každý majiteľ septiku,  žumpy a DČOV je povinný po dobu dvoch rokov viesť evidenciu 

a uschovávať doklady o zabezpečení vývozu kalu zo septiku a žumpy oprávnenou osobou 

a o jeho bezpečnej likvidácii na určenom mieste. Porušenie tejto povinnosti je 

priestupkom podľa ust. § 80 ods. 1 písm. b /zákona o odpadoch. 

9. Povinnosť vlastníka nehnuteľnosti je odpad likvidovať zákonným spôsobom a  min. 2x 

ročne  predložiť na obecný úrad starostovi  alebo poverenému zamestnancovi obce doklad 

o vývoze a likvidácii odpadových vôd tak, ako je uvedené v bode 7). V prípade, že takýto 

doklad nebude obci preukázaný, obec v zmysle § 77 odst. 1. písm. b) vodného zákona 

vyvolá jednanie na Obvodnom úrade ŽP z dôvodu podozrenia na vypúšťanie OV bez 

povolenia.  

10. Odpad zo žúmp, septikov a DČOV je zakázané vypúšťať do vodných tokov, miestnych 

rigolov a na vlastné a cudzie pozemky. 

11. V prípade, že stavebník vybuduje DČOV a za túto osadí zbernú nádrž (zásobník) na 

predčistenú vodu, stavebník preukáže  pri kolaudácii stavby doklady o vodotesnosti 

zbernej nádrže. Nakladať s takto predčistenou vodou je možné iba podľa platných 

predpisov. 

Čl.4 

Správa  kanalizácie a DČOV vo vlastníctve obce 

 

Obec  je vlastníkom  kanalizácie a  DČOV na území obce Košecké Podhradie, k.ú. Veľké 

Košecké Podhradie  a je povinná : 

1) zabezpečiť: 

a) plynulé a bezpečné odvádzanie OV a na DČOV povinne zabezpečiť čistenie týchto 

OV; 
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b) aby pri nakladaní s kalom vznikajúcim pri čistení OV nebolo ohrozené životné 

prostredie; 

c) aby vybudovaná kanalizácia a DČOV spĺňala technické požiadavky; 

d) vypracovanie a aktualizáciu prevádzkového poriadku kanalizácie a DČOV. 

2) Po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa umožniť pripojenie na  kanalizáciu, ak sa 

pripájaný objekt alebo nehnuteľnosť nachádza na území s kanalizáciou a DČOV  a ak je to 

technicky možné. 

3) Uzatvoriť písomnú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd so žiadateľom o pripojenie na 

kanalizáciu. 

4) Sledovať akosť a merať množstvo OV vypúšťaných z DČOV do povrchových vôd – 

recipientu na základe platného rozhodnutia ObÚ ŽP. 

5) Umožniť prístup ku kanalizácii a DČOV osobám, ktoré sú na to oprávnené podľa  

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

Čl.5 

Prevádzkovanie  kanalizácie a DČOV 

 

1) Prevádzkovateľ bude poskytovať vlastníkovi kanalizácie a DČOV služby a práce v zmysle 

zákona  a mandátnej zmluvy,  ak nebude prevádzkovateľom obec ako vlastník kanalizácie 

a DČOV. 

2) Prevádzkovateľ bude prevádzkovať zariadenia v súlade s osobitnými predpismi, 

všeobecne záväzným nariadením obce, prevádzkovým poriadkom, podmienkami 

stanovenými na túto prevádzku rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej správy. 

3) Vykonávať riadnu a pravidelnú údržbu zariadení. 

4) Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od producenta, aby na vlastných zariadeniach 

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

a spoľahlivú prevádzku kanalizácie, inak producent zodpovedá za škodu, ktorú tým 

spôsobil. 

 

Čl.6 

Odvádzanie odpadových vôd 

 

1) Kanalizáciou vo vlastníctve obce môžu byť odvádzané len odpadové vody v akosti 

a množstve podľa podmienok stanovených prevádzkovým poriadkom na zariadenie vo 

vlastníctve   obce. 

2) Vlastník nehnuteľnosti resp. nájomca nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú OV, je povinný 

pripojiť nehnuteľnosť na  kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä 

miesta a spôsobu pripojenia na kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení a odvádzaní 

odpadovej vody s vlastníkom kanalizácie. 

3) Ak sa vlastník kanalizácie nedohodne s producentom inak a ak nie je množstvo 

vypúšťaných OV 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 získanej z iných zdrojov. 

Takto zistené množstvo OV je podkladom na vyúčtovanie stočného. 

4) Ak sa vlastník kanalizácie nedohodne s producentom inak a ak nie je množstvo 

vypúšťaných OV 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 získanej z iných zdrojov. 

Takto zistené množstvo OV je podkladom na vyúčtovanie stočného. 

5) Za odvádzanie OV verejnou kanalizáciou platí pôvodca OV vlastníkovi kanalizácie 

stočné. Právo na stočné vzniká vtokom OV do verejnej kanalizácie. 

6) Cena za 1 m
3
 odvedenej odpadovej vody:  1,00 eur.  
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7) Vlastník, resp. nájomca  nehnuteľnosti napojenej na kanalizáciu a DČOV v správe obce je 

povinný dodržiavať pokyny výrobcu DČOV spoločnosti AQUATEC s.r.o. Dubnica 

n/Váhom .  

 

Čl. 7 

Stavebné podmienky na budovanie žumpy 

 

1. Žumpa je zariadenie na zachytávanie odpadových vôd a osobitných vôd bez ich ďalšieho 

vypúšťania do povrchových alebo podzemných vôd. Buduje sa tam, kde splaškové 

odpadové vody nemožno odvádzať do verejnej kanalizácie. 

2. Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným právnym predpisom a technickým normám. 

3. Žumpa musí byť umiestnená a riešená tak, aby bolo možné výhľadové pripojenie stavby 

na verejnú kanalizáciu. 

4. 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. 

5. Do žumpy nesmú byť zaústené dažďové vody. 

6. Dno a steny žumpy musia byť vodotesné. 

 

Čl. 8 

Prevádzkové požiadavky na žumpy 

 

1. Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť jej vyprázdňovanie v intervaloch primeraných 

kapacite žumpy a na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených PO alebo FO. 

2. Zakazuje sa vypúšťanie obsahu žúmp na záhrady, poľnohospodársku alebo lesnú pôdu, do 

povrchových a do podzemných vôd. 

3. Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie poverených zamestnancov 

obce Košecké Podhradie doklad o spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy. Za 

takýto doklad sa považuje doklad vystavený oprávnenou PO alebo FO na podnikanie 

s predmetom činnosti na  nakladanie s nebezpečnými odpadmi (splaškové vody) 

s uvedením, kde boli odpadové vody zneškodnené. 

4. Prevádzkovateľ žumpy je povinný uschovať doklad o zneškodňovaní odpadových vôd zo 

žumpy po dobu dvoch rokov, odo dňa zneškodnenia odpadových vôd. 

5. Prevádzkovateľ žumpy je povinný v prípadoch hodných osobitného zreteľa nechať 

vypracovať nový doklad o vodotesnosti žumpy. Ide najmä o prípady, kedy je dôvodné 

podozrenie, že prevádzkou žumpy môže dochádzať k znečisťovaniu vôd. 

 

Čl. 9 

Podmienky na vybudovanie domovej čistiarne odpadových vôd (DČOV) 

1. Podľa ustanovenia § 52 ods. 1 písm. e) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene 

zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej vodný  

zákon) je stavba domovej čistiarne odpadových vôd (DČOV) vodnou stavbou, na ktorú sa 

vyžaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy ako špeciálneho stavebného úradu. 

2. Príslušným orgánom štátnej vodnej správy na povolenie uskutočnenia domovej čistiarne 

odpadových vôd (DČOV) a na osobitné užívanie vôd je miestne príslušný obvodný úrad 

životného prostredia. 

3. Malá čistiareň sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať do 

verejnej kanalizácie. 

4. Malá čistiareň musí byť umiestnená a riešená tak, aby bolo možné výhľadové pripojenie 

stavby na verejnú kanalizáciu. 

5. Malá čistiareň sa umiestňuje tak, aby bolo možné vyberať jej obsah. 

6. Najmenšia vzdialenosť malej čistiarne žumpy od studne individuálneho zásobovania 

vodou je daná slovenskými technickými normami. 
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7. Do malej čistiarne odpadových vôd  nesmie byť odvedená zrážková voda. 

 

Čl.10 

Prevádzkovanie DČOV 

 

1. Vlastník vodnej stavby je povinný dodržiavať ustanovenia § 53 vodného zákona .  

2. Vlastník, resp. prevádzkovateľ, bude prevádzkovať kanalizáciu a DČOV v súlade 

s osobitnými predpismi, všeobecne záväzným nariadením obce, prevádzkovým 

poriadkom, podmienkami stanovenými na  prevádzku rozhodnutiami príslušných orgánov 

verejnej správy. 

3. Vlastník je povinný vykonávať riadnu a pravidelnú údržbu  zriadení. 

4. Vlastník vodnej stavby je povinný zabezpečiť vyznačenie podzemného vedenia 

kanalizácie podľa skutočného vyhotovenia stavby graficky na mapách  a to polohu, výšku, 

ako aj opis. 

 

Čl. 11 

Kontrola a sankcie 

 

1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN sú oprávnené vykonávať orgány obce 

(vymedzené štatútom obce) a poverení zamestnanci obce. 

2. Porušenie povinností uložených týmto VZN sa považuje za priestupok v zmysle  

 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov; 

 zákona č. 364/2001 Z.z. o vodách  v znení neskorších predpisov.  

3. Za porušenie tohto VZN môže byť PO alebo FO oprávnenej na podnikanie uložená pokuta 

v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov až do 

výšky 6.638,- Eur. 

4. Výnos pokút je príjmom obce, ktorá ich použije výlučne na nakladanie so spalškovými 

vodami na území obce Košecké Podhradie. 

 

Čl. 12 

Účinnosť 

 

1. Zrušuje sa VZN č. 3/2007 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu. 

2. VZN schválilo  Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí dňa 25.11.2010 uznesením 

číslo 7/2010. 

3. VZN  bolo vyvesené na úradnej tabuli v obci na dobu 15 dní.  

4. VZN  nadobúda účinnosť dňa 01. 01.2011. 

5. VZN bude prístupné na obecnom úrade v Košeckom Podhradí a na internetovej stránke 

obce. 

 

 

 

                                                                                                                           

                              
                                                                                   Bc. Rastislav Čepák    

                                                        starosta obce  

 

 

 

 

 

 


