Obec Spišské Tomášovce
Obec Spišské Tomášovce v súlade s ustanovením §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a podľa príslušných ustanovení zákona NR SR č. 442/2002 Z. z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o
regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
v znení neskorších predpisov, vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2017
o podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, odvádzaní odpadových
vôd do verejnej kanalizácie a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp, septikov
a domových čistiarní odpadových vôd v katastrálnom území Obce Spišské Tomášovce.

Článok 1
Predmet nariadenia
Toto VZN upravuje zriadenie a užívanie verejnej kanalizácie, žúmp, septikov a domových
čistiarní odpadových vôd, vymedzuje pojmy, kontrolnú činnosť a porušenie povinností.

Článok 2
Vymedzenie pojmov
Vlastník verejných vodovodov a verejných kanalizácií- môže byť z dôvodu verejného záujmu
iba právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je bezúhonná. Právnická
osoba preukazuje bezúhonnosť výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
Prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie- je fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných
vodovodov alebo verejných kanalizácií a ktorá prevádzkuje verejný vodovod alebo verejnú
kanalizáciu.
Užívateľ- je ten, kto vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie.
Verejná kanalizácia- prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej
potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem,
odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd.

Kanalizačná prípojka- 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.
Komunálna odpadová voda- odpadová voda obsahujúca 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.
Voda z povrchového odtoku (povrchová voda)- voda z atmosférických zrážok, ktorá je
odvádzaná verejnou kanalizáciou.
Čistiareň odpadových vôd- je 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.
Nebezpečná látka- je látka alebo skupina látok, ktoré sú toxické, perzistentné a schopné
bioakumulácie, a iné látky alebo skupiny látok, ktoré vyvolávajú rovnakú úroveň obavy ako
látky, ktoré sú toxické, perzistentné a schopné bioakumulácie.
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.
Septikje zariadenie na čistenie odpadových vôd, z ktorého sú vody následne vypúšťané do
povrchových alebo podzemných vôd. Ide o vodnú stavbu v zmysle vodného zákona, ktorej
prevádzkovateľ musí mať okrem stavebného a kolaudačného rozhodnutia aj povolenie na
nakladanie s vodami, t. j. na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových alebo podzemných
vôd. Sú to prietokové zakryté nádrže umiestnené v zemi, slúžiace k odsedimentovaniu
splaškov. Priestor nádrže je rozdelený prepážkami na dve až tri komory postupne pretekané,
v ktorých sa zhromažďuje usadzujúci sa a postupne vyhnívajúci kal.
Žumpaje 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, určená na zhromažďovanie (akumuláciu) odpadových vôd z domácností.
Vody zo žúmp sa odvážajú na likvidáciu do vhodných zariadení, napríklad na čistiarne
odpadových vôd (ČOV). Na žumpu sa vydáva stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) spolu s povolením stavby,
z ktorej odpadové vody bude zachytávať. V prípade, že stavba už existuje a žumpa sa bude
budovať dodatočne, povolí sa osobitne.
Domová čistiareň odpadových vôdje zariadenie na čistenie odpadových vôd, ktoré k čisteniu odpadových vôd využíva
mikroorganizmy pevne prisadnuté k podkladu vo forme rôznych systémov biofiltrov
a biokontaktorov, ktoré sú zmáčané odpadovými vodami alebo aktivačné systémy s kalom vo
vznášaní, kde sú vločky kalu premiešavané s odpadovou vodu a vzduchom. Ide o vodnú
stavbu v zmysle vodného zákona, ktorej prevádzkovateľ musí mať okrem stavebného
a kolaudačného rozhodnutia aj povolenie na nakladanie s vodami.

Článok 3
Všeobecné ustanovenia
1) Za verejnú kanalizáciu ani jej súčasť sa nepovažujú

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

kanalizácie, ktoré neslúžia na hromadné odvádzanie odpadových vôd,
samostatné kanalizácie na odvádzanie vôd z jednotlivých objektov a zariadení,
dažďové vpusty a ich prípojky na verejnú kanalizáciu,
kanalizácie slúžiace výlučne na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z
komunikácií a verejných plôch, ak nie sú súčasťou stokovej siete delenej sústavy,
záchytné priekopy,
domové čistiarne odpadových vôd a žumpy,
kanalizačné prečerpávacie stanice umiestnené na nehnuteľnostiach pripojených
na verejnú kanalizáciu vybudované pre skupiny objektov, ktoré na odvádzanie
odpadových vôd vyžadujú výstavbu vlastnej stokovej siete, prípadne vybudované
pre jednotlivé nehnuteľnosti,
kanalizačné prípojky.

2) Vlastníkom verejnej kanalizácie je Obec Spišské Tomášovce, prevádzkovateľom je

Ekoservis ,spol. s.r.o. , Stredná 126, 059 51 Veľký Slavkov, ktorý zabezpečuje riadnu
prevádzku a údržbu kanalizačnej siete a objektov na nej, nerušené odvádzanie odpadových
vôd verejnou kanalizáciou a ich zneškodňovanie v čistiarni odpadových vôd.
Článok 4
Prevádzka verejnej kanalizácie
1) Občania Obce Spišské Tomášovce- vlastníci stavieb alebo pozemkov sú povinní pripojiť
stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody a nemajú vlastnú žumpu alebo čističku
odpadových vôd, 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 (na základe ktorej bude vlastníkovi nehnuteľností
fakturované stočné). Uvedené povinnosti majú vlastníci stavieb alebo pozemkov, kde
vznikajú odpadové vody, ak je v obci na príslušnom mieste verejná kanalizácia zriadená a
vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej
správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.
2) Na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť len nehnuteľnosť, ktorá má vybudovanú
vnútornú kanalizáciu zodpovedajúcu technickým normám. Napojenie a odpojenie
nehnuteľnosti z verejnej kanalizácie je možné len so súhlasom vlastníka a prevádzkovateľa
kanalizácie.
3) Pásmo ochrany verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie sa vymedzuje k
bezprostrednej ochrane verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií pred poškodením a
na zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti, ktorým sa rozumie priestor v bezprostrednej
blízkosti verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. Ochranné pásma vodárenských
zdrojov podľa osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté.
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.
4)Vlastník- užívateľ nehnuteľnosti je povinný zabezpečiť prístup k dôležitým zariadeniam
verejnej kanalizácie.
5) Kanalizačnou prípojkou môže vlastník nehnuteľnosti vypúšťať iba vody zodpovedajúce
charakteru odpadovej vody. Povrchové vody a vody z chovu hospodárskych zvierat alebo iné
druhy vody sa do verejnej kanalizácie nesmú vypúšťať.
6) Vlastník- užívateľ nehnuteľnosti je povinný zabezpečiť, aby do verejnej kanalizácie neboli
odvádzané vody s obsahom nebezpečných látok a cudzích predmetov.
7) Vlastník- užívateľ nehnuteľnosti vypúšťajúci odpadovú vodu kanalizačnou prípojkou do
verejnej kanalizácie je povinný platiť vlastníkovi verejnej kanalizácie stočné. Cena za
odvádzanie odpadovej vody je a bude pre každý rok určovaná na základe rozhodnutia ÚRSO.
Pre ďalšie roky plnenia zmluvy bude rozhodnutie ÚRSO zverejnené na vývesnej tabuli obce.
8) Spôsob merania vypúšťaných odpadových vôd sa určuje podľa vyhlášky Ministerstva
životného prostredia 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.
Článok 5
Zriadenie kanalizačnej prípojky, stavba žumpy, budovanie čistiarne odpadových vôd
1) Zriadenie kanalizačnej prípojky, stavba žumpy, budovanie domových čistiarní odpadových
vôd sa realizujú na základe zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), pričom žumpa a kanalizačná prípojka ako
drobné stavby a čistiareň odpadových vôd ako inžinierska stavba.
2) V tejto oblasti vykonáva obec svoje kompetencie ako stavebný úrad.

Článok 6
Povinnosti spojené s prevádzkovaním žumpy
1) Prevádzkovateľ žumpy je povinný prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom
odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia
obyvateľov alebo životného prostredia.
2) Odpadová voda odvádzaná do žúmp nie je na rozdiel od kalu zo septikov komunálnym
odpadom a nevzťahuje sa na ňu režim zberu a zneškodňovania komunálnych a drobných
stavebných odpadov. Cena za služby spojené s vyprázdňovaním obsahu žúmp nie je súčasťou
miestneho poplatku za komunálne odpady.
3) Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy prostredníctvom
oprávnených právnických alebo fyzických osôb, v intervaloch primeraných kapacite žumpy
na vlastné náklady. Zneškodniť obsah žumpy môže len osoba na to oprávnená len v súlade
s platnými právnymi predpismi.
4) Ak je žumpa spoločná pre viac rodinných domov alebo bytových jednotiek, prechádzajú
povinnosti prevádzkovateľa žumpy na jednotlivých vlastníkov nehnuteľnosti nerozdielne.

Článok 7
Vyprázdňovanie žumpy
Prevádzkovateľ žumpy je povinný zneškodňovať odpadové vody len prostredníctvom osoby
a firmy oprávnenej na zneškodňovanie odpadových vôd.
Článok 8
Dohľad nad dodržiavaním povinností vyplývajúcich z VZN
1) Obec vykonáva dozor v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) a oznamuje príslušným správnym orgánom priestupky, o ktorých sa dozvie pri
výkone svojej právomoci, ak nie je sama príslušná na ich prejednanie.
2) Obec môže pri porušení povinností uložiť pokutu v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z.
v znení neskorších predpisov (zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách).
Článok 9
Záverečné ustanovenia
1) Na tomto VZN Obce Spišské Tomášovce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Spišských
Tomášovciach uznesením číslo 26/2017 zo dňa 13.03.2017.
2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.04.2017
3) Zrušuje sa VZN č. 5/2015 o podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú
kanalizáciu, odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a zneškodňovaní
odpadových vôd zo žúmp, septikov a domových čistiarní odpadových vôd
v katastrálnom území Obce Spišské Tomášovce.
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