
Návrh
 všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2023

o     zabezpečení dodávky vody z     verejného vodovodu a odvádzania odpadovej vody verejnou
kanalizáciou v  katastrálnom  území obce Bzenov ,v mieste kde je verejný vodovod a verejná

kanalizácia vybudovaná. 

Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia je vypracovaný 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 
kanalizáciách, 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/, zákon č.276/2014 o regulácii v 
sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. 

Článok 1
Účel úpravy

Účelom VZN je zabezpečiť spôsobom v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a kanalizáciách, pre nehnuteľnosti v  katastrálnom území  obce Bzenov, 
a) dodávku vody prostredníctvom verejného vodovodu v mieste kde je vybudovaný 
b) odvádzanie a čistenie odpadovej vody prostredníctvom verejnej kanalizácie v mieste kde
je vybudovaná,

Článok 2
Základné pojmy 

Vlastníkom (správcom)verejného vodovodu,verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových 
vôd na území obce Bzenov je obec Bzenov. 
Prevádzkovateľom verejného vodovodu, kanalizácie a čistiarne odpadových vôd na území 
obce Bzenov je EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov, ktorá má
na to oprávnenie v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z.o verejných vodovodoch a kanalizáciách.
  
Verejný vodovod (VV) - je súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe, 
umožňujúcich hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov pitnou vodou.

 Za verejný vodovod ani jeho súčasť sa nepovažujú:
a) vodovody, ktoré neslúžia na hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov       
b) vodovody na samostatné zásobovanie jednotlivých objektov a zariadení vodou, ako aj
zariadenia slúžiace na účely požiarnej ochrany,
c) odberné zariadenia na vodárenských nádržiach a vodných tokoch,
d)  hydroforové  stanice  zásobujúce  jednotlivé  vyššie  budovy  alebo  ich  skupiny,  alebo
priemyselné stavby a poľnohospodárske stavby a hydroforové stanice,  ktoré sú súčasťou
viacúčelových zariadení,

             e) vodovodné prípojky.

Vodovodná prípojka -je úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej 
siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu.

 Verejnou kanalizáciou(VK)-  alebo jej súčasťou sa rozumie prevádzkovo samostatný 
súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových
vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd. 
Súčasťou verejnej kanalizácie je aj prívodné potrubie a zariadenia na tomto potrubí, ktoré je 
umiestnené pod verejnou komunikáciou a chodníkom, vyúsťuje do hlavného potrubia a bolo
vybudované na náklady vlastníka verejnej kanalizácie. 



 Za verejnú kanalizáciu ani jej súčasť sa nepovažujú: 
a) kanalizácie, ktoré neslúžia na hromadné odvádzanie odpadových vôd, 
b) samostatné kanalizácie na odvádzanie vôd z jednotlivých objektov a zariadení, 
c) dažďové vpusty a ich prípojky, 
d) kanalizácie slúžiace výlučne na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií a 
verejných plôch – dažďové, 
e) záchytné priekopy, 
f) domové čistiarne odpadových vôd a žumpy, 
g) 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, 
h) kanalizačné prípojky,

 Kanalizačná prípojka- je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku 
alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po 
zaústenie do verejnej kanalizácie (hlavného alebo vedľajšieho potrubia). Kanalizačnou 
prípojkou sa odvádza odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na 
verejnú kanalizáciu. 

 Vlastníkom vodovodnej a kanalizačnej prípojky- je osoba, ktorá zriadila prípojku na 
svoje náklady, a to spôsobom určeným vlastníkom alebo prevádzkovateľom verejnej 
kanalizácie. Ak je vlastník nehnuteľnosti vlastníkom vodovodnej a kanalizačnej prípojky, 
prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti vlastníctvovodovodnej a  kanalizačnej 
prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti. 

ČOV – čistiareň odpadových vôd

 Odpadová (splášková) voda - je voda obsahujúca rôzny podiel odpadových vôd z 
domácnosti, zariadení, služieb a objektov sociálnej vybavenosti. Za odpadovú vodu sa 
nepovažuje voda obsahujúca ropné, toxické, chemické, mastné a iné nebezpečné látky a 
nečistoty, ktoré môžu ohroziť biologický proces čistenia odpadovej vody a poškodzovať 
životné prostredie. 

 Producentom odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie je fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom 
verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové vody do ČOV. Za producenta sa týmto 
nariadením považuje aj fyzická a právnická osoba, ktorá nemá uzatvorenú zmluvu o 
odvádzaní odpadových vôd, avšak odvádza odpadovú vodu do verejnej kanalizácie. 

 Voda z povrchového odtoku (dažďová voda) je voda z atmosférických zrážok, 
dopadajúca na pozemok a stavby nachádzajúce sa na tomto pozemku. 

Článok  3
Vodovodná a kanalizačná prípojka

(1) Obyvatelia obce Bzenov - vlastníci resp. užívatelia nehnuteľností, z ktorých činnosti 
vznikajú odpadové vody a ktoré sa nachádzajú na mieste s vybudovanou verejnou 
kanalizáciou, sú povinní pripojiť sa na verejnú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou 
vedenou mimo septik, resp. žumpu. 

(2) Vybudovanie vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky a napojenie sa na verejný vodovod



alebo kanalizáciu je možné vykonať len na základe zmluvy s  obcou Bzenov ,ktorej 
predchádza písomná žiadosť majiteľa prípojky. 
V žiadosti majiteľ prípojky uvedie: 
a) meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, 
b) adresu stavby a parcelné číslo nehnuteľnosti, ktorá bude na verejnú kanalizáciu napojená, 
c) dátum realizácie výkopových prác a napojenia kanalizácie, 
d) situačný nákres napojenia. 

(3) Miesto pripojenia vodovodnej a kanalizačnej prípojky, umiestnenie revíznej vodovodnej 
alebo kanalizačnej šachty  určí obec Bzenov po dohode s majiteľom prípojky. 

(4) Ak nie je na kanalizačnom potrubí počas výstavby osadená odbočka, napojenie prípojky 
sa vykoná vyvŕtaním otvoru do potrubia a osadením špeciálnej spojky s gumovou manžetou.
Zásah do verejného vodovodu a kanalizácie môže vykonať len oprávnená osoba so 
súhlasom obce Bzenov. 

(5) Spôsob napojenia prípojky musí byť vykonaný tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo 
znefunkčneniu verejného vodovodu a kanalizácie. Za škody spôsobené poškodením alebo 
znefunkčnením verejného vodovodu a kanalizácie pri budovaní prípojky zodpovedá majiteľ 
prípojky.
 
(6) Majiteľ prípojky musí pred zasypaním prípojky prizvať pracovníka obce Bzenov, ktorý 
vykoná kontrolu napojenia prípojky. Miesto zaústenia prípojky do verejného vodovodu 
alebo kanalizácie musí byť obsypané jemnou prehodenou zeminou, resp. pieskom.
 
(7) Odvádzať odpadové vody do verejnej kanalizácie môže majiteľ nehnuteľnosti alebo 
producent len na základe písomnej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej medzi 
ním a obcou Bzenov, pričom zmluva musí byť uzatvorená do 3 pracovných dní od 
vybudovania, resp. sprevádzkovania prípojky. 

Článok 4
 Povinnosti  vlastníka vodovodnej a kanalizačnej prípojky 

1) Vlastník vodovodnej a  kanalizačnej prípojky je povinný: 
a) zabezpečiť, aby vodovodná alebo kanalizačná prípojka bola vodotesná a vybudovaná tak, 
aby nedošlo k zmenšeniu prietočného profilu verejného vodovodu a kanalizácie, do ktorej je
zaústená, 
b) zabezpečiť opravy a údržby vodovodnej a kanalizačnej prípojky na vlastné náklady, 
c) odstrániť na vlastné náklady pripojenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky na verejný 
vodovod alebo kanalizáciu spôsobom určeným obcou Bzenov v prípade, ak nedodrží 
technické podmienky. 

(2) Za vypúšťané odpadové vody a ich kvalitu zodpovedá producent odpadových vôd.
 
(3) V prípade vypustenia ropných, toxických, chemických, mastných a iných nebezpečných 
látok do verejnej kanalizácie je producent alebo ten, kto túto skutočnosť zistil, povinný 
bezodkladne nahlásiť obci Bzenov vznik havárie a riadiť sa jeho pokynmi . 

 

 



Článok  5
 Odvoz a zneškodnenie odpadových vôd zo žúmp 

(1)Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej odpadové vody vznikajú a nie je napojený na verejnú 
kanalizáciu je povinný odpadové vody odvádzať do nepriepustnej žumpy tak, aby 
nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia.
 
(2)Vlastník resp. užívateľ žumpy je povinný zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v 
intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených 
osôb. 

(3) Vlastník resp. užívateľ žumpy je povinný uchovávať doklad o zneškodnení obsahu 
žumpy po dobu ….... rokov a na požiadanie ho predložiť kontrolným orgánom štátnej 
správy alebo povereným zamestnancom obce Bzenov. 

(4) Odpad zo žumpy je zakázané vypúšťať do vodných tokov, miestnych rigolov a na 
pozemky. Likvidáciu odpadu zo žúmp je možné vykonať len oprávnenými osobami cez 
čističku odpadových vôd.

(5) Kto spôsobí škodu neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie, 
resp. v rozpore s týmto VZN, je povinný nahradiť spôsobenú škodu správcovi verejnej 
kanalizácie.                                                  Článok 6

Prevádzka vodovodu a verejnej kanalizácie 

(1) Osoby poverené vlastníkom alebo prevádzkovateľom verejného vodovodu a kanalizácie 
sú oprávnené vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie pozemky a do cudzích objektov na
účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejnej kanalizácie, zistenia stavu meradla alebo jeho
opravy, údržby alebo výmeny, vykonania kontrolného merania množstva a kvality 
vypúšťaných odpadových vôd, zistenia technického stavu vodovodnej a kanalizačnej 
prípojky. 

Článok 7
 Ochrana verejného vodovodu a kanalizácie

(1) K bezprostrednej ochrane verejného vodovodu a kanalizácie pred poškodením a na 
zabezpečenie jej prevádzkyschopnosti sa vymedzuje pásmo ochrany verejného vodovodu a  
kanalizácie (ďalej len „pásmo ochrany“), ktorým sa rozumie priestor v bezprostrednej 
blízkosti verejného vodovodu a  kanalizácie. 

(2) Pásmo ochrany sa vymedzuje vodorovnou vzdialenosťou 1,8 m od vonkajšieho 
pôdorysného okraja vodovodného a  kanalizačného potrubia na obidve strany verejného 
vodovodu a  kanalizácie.
 
(3) V pásme ochrany je zakázané: 
a) vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia 
alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a kanalizácii 
alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, 
b) vysádzať trvalé porasty, 
c) umiestňovať skládky, 
d) vykonávať terénne úpravy. 
 

 



Článok  8
Voda z povrchového odtoku – dažďová voda

 (1) Voda z povrchového odtoku (dažďová voda), dopadajúca na strechu stavebných 
objektov alebo ich časti, ako aj voda dopadajúca na pozemok musí byť odvedená do 
podzemného alebo povrchového odvodňovacieho kanála, ak sa nachádza v blízkosti 
pozemku, pomocou vpustov alebo odvodňovacieho potrubia. 

(2) V prípade, ak sa v blízkosti pozemku nenachádza odvodňovací kanál alebo technické 
parametre kanála neumožňujú odviesť vodu do odvodňovacieho kanála, voda z 
povrchového odtoku musí byť zvedená do terénu v rámci pozemku majiteľa. Na pozemku sa
pre tieto účely vybuduje trativod, resp. vsakovacie objekty. 

(3) Náklady spojené s odvedením dažďovej vody z povrchového odtoku alebo vybudovaním
trativodu hradí majiteľ nehnuteľnosti, na ktorú zrážky spadnú.
 
(4) Pri odvádzaní dažďovej vody z povrchového odtoku nesmie dôjsť k narušeniu 
vlastníckeho práva susedných nehnuteľností a ani k poškodeniu priľahlých nehnuteľnosti 
vplyvom nevhodného umiestnenia trativodu. 

(5) Odvádzať dažďovú vodu z povrchového odtoku na chodníky a miestne komunikácie je 
zakázané. 
(6) Odvádzať dažďovú vodu z povrchového odvodu do verejnej kanalizácie je zakázané. 

Článok 9
Priestupky, sankcie a pokuty 

(1) Priestupku voči tomuto nariadeniu sa dopúšťa ten, kto: 
a) vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne odpadových vôd a 
žumpy, 
b) produkuje odpadové vody a nevybuduje prípojku, resp. nepripojí nehnuteľnosť na verejnú
kanalizáciu do ….. mesiacov od sprevádzkovania verejnej kanalizácie v mieste 
nehnuteľnosti alebo nevybuduje kanalizačnú prípojku pre nový stavebný objekt ….. mesiac 
po kolaudácií,

 c) nesplní technické podmienky kanalizačnej prípojky týkajúce sa miesta a spôsobu 
pripojenia na verejnú kanalizáciu a nevykoná úpravy, ktoré sú potrebné na bezpečnú a 
spoľahlivú prevádzku verejnej kanalizácie, neprizve pracovníka vlastníka alebo 
prevádzkovateľa verejnej kanalizácie na kontrolu prípojky pred zasypaním, 

d) neuzatvorí zmluvu o pripojení a likvidácii odpadových vôd s vlastníkom verejnej 
kanalizácie a vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie, 

e) nevie písomne preukázať spôsob likvidácie odpadových vôd, produkujúcich na svojom 
pozemku za posledných.... rokov, ak v mieste producenta nie je vybudovaná verejná 
kanalizácia, 

f) vypúšťa do verejnej kanalizácie iné ako odpadové vody( napr. ropné, toxické, chemické, 
mastné, iné nebezpečné látky a nečistoty, ktoré môžu ohroziť biologický proces čistenia 
alebo spôsobiť haváriu biologického čistenia odpadových vôd,



g) odvedie vody z povrchového odtoku (dažďové vody) do verejnej kanalizácie, 

h) ten, kto vhadzuje alebo vysypáva do verejnej kanalizácie predmety, ktoré môžu ohroziť 
funkciu verejnej kanalizácie alebo poškodiť proces biologického čistenia odpadových vôd,
 
i) neoprávnene vstupuje na pozemok a do objektov ČOV, 

j) úmyselne poškodzuje alebo odcudzuje zariadenia a predmety slúžiace na bezpečný a 
bezporuchový chod verejnej kanalizácie a ČOV, 

k) neumožní vstup prevádzkovateľovi alebo ním poverenej osobe na pozemok za účelom 
kontroly vodovodnej a kanalizačnej prípojky, 

(1) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena a) až c) bude vlastníkovi nehnuteľnosti 
uložená pokuta ….... €. 

(2) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena d) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená 
pokuta ….... € za neuzatvorenie zmluvy a požadovaná úhrada stočného za obdobie od 
sprevádzkovania verejnej kanalizácie v mieste nehnuteľnosti po dobu uzatvorenia zmluvy.
 

(3) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena e) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená 
pokuta …... €. 

(4) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena f) a h) bude fyzickej alebo právnickej osobe 
uložená pokuta ….... €. V prípade poškodenia biologického procesu čistenia odpadových 
vôd bude od producenta vymáhaná plná výška nákladov spojená s odstraňovaním havárie a 
opätovným obnovením prevádzky ČOV(čistiarne odpadových vôd).

(5) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena g) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená 
pokuta …... €. 

(6) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena i) a j) bude fyzickej alebo právnickej osobe 
uložená pokuta ….. € vrátane náhrady spôsobenej škody. 

(7) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena k) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená 
pokuta …... €. 
(8) Pri uhradení vodného a stočného po dni splatnosti si vlastník verejného vodovodu a 
kanalizácie bude uplatňovať sankcie vo výške 0,5 ‰ za každý deň omeškania. 

Článok 10 

Vodné a stočné 
(1) Za zásobovanie pitnej vody verejným vodovodom platí producent pitnej vody 
vlastníkovi verejného vodovodu poplatok tzv. vodné. Cenu za 1m³ dodanej pitnej vody 
upravuje osobitný predpis. Cena je schválená úradom pre reguláciu sieťových odvetví 
a obecným zastupiteľstvom.

(2)  Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent odpadových vôd 
vlastníkovi verejnej kanalizácie poplatok tzv. stočné.  Cenu za 1m³ likvidácie odpadovej 
vody upravuje osobitný predpis. Cena je schválená úradom pre
reguláciu sieťových odvetví a obecným zastupiteľstvom.



(3) Určenie množstva odpadovej vody vypúšťanej do verejnej kanalizácie z jednotlivých 
nehnuteľností na území obce Bzenov sa stanovuje: 
          a) odborným výpočtom podľa ročných smerných čísel spotreby vody paušálne na 
osobu a rok ( vlastník – užívateľ nehnuteľnosti – rodinného domu alebo bytu, ktorý nie je 
napojený na verejný vodovod a využíva pitnú vodu z vlastnej studne), alebo

         b) podľa nameraného množstva  pitnej vody dodanej verejným vodovodom, hodnota 
nameraného množstva pitnej vody je odčítaná zo stavu vodomeru ( vlastník – užívateľ 
nehnuteľnosti – rodinného domu alebo bytu, ktorý je napojený len na verejný vodovod). 

Článok 11

Cena a platobné podmienky

(1.) Množstvo odvádzanej odpadovej vody – stočné – je stanovené: paušálne na osobu za 
rok alebo meraním. 

(2.)Cena stočného za m 3 sa stanovuje v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví.

(3) Spôsob úhrady je možný v hotovosti do pokladne Obecného úradu vo Bzenove alebo 
prevodom na účet. 

(4) Podkladom pre zaplatenie ceny vodného a stočného je daňový doklad - faktúra - 
vystavená obcou Bzenov štvrťročne a to k 31.03., 30.06., 30.09., 31.12. so 14 dňovou 
splatnosťou.

(5) Na zmeny v počte osôb ( narodenie, úmrtie, odsťahovanie a prisťahovanie) sa bude 
prihliadať v nasledujúcom mesiaci po zmene. 

Článok 12

Záverečné ustanovenia 
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa 
na zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 
neskorších predpisov a Vyhlášku MŽP SR č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva 
vypúšťaných odpadových vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a
vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody, podľa typu zariadenia, v 
ktorom sa odpadová voda produkuje. 

(2) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č.01/2023 v obci Bzenov bol vyvesený na 
úradnej tabuli a zverejnený na webovej stránke obce dňa...........2023. 
(3) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení č.01/2023 v obci Bzenov sa uznieslo Obecné 
zastupiteľstvo vo Bzenove na svojom ...... zasadnutí, dňa ............................................. pod 
číslom uznesenia ......................................

 (4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho 
vyvesenia na úradnej tabuli obce t. j. ...............................................................

            Bzenove, dňa .................... 

Návrh vyvesený dňa …............                                …...........................................
            Návrh zvesený  dňa...........                                     Martin Papcun
                                                                                        starosta obce Bzenov



                                                                       


