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Obecné zastupiteľstvo v Sačurove,  sa na svojom zasadnutí dňa 15.08.2014, v zmysle 
ustanovenia § 6, ods. 1, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a nariadení a podľa príslušných ustanovení zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o 
verejných vodovodoch a kanalizáciách 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,  sa uznieslo na tomto:  

Všeobecne záväznom nariadení obce Sačurov                                                              
č. 1/2014 

 
Zásady, postup a technické podklady pre zriaďovanie 

kanalizačných prípojok napájaných na verejnú kanalizáciu 
 

Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť nehnuteľnosť 
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 sa vlastník nehnuteľnosti ( užívateľ ) nepripojí  na verejnú kanalizáciu, je povinný predložiť 
vlastníkovi verejnej kanalizácie, čiže obci  Sačurov,  povolenie orgánu štátnej správy /Obvodný 
úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou – štátna vodná správa / o spôsobe 
zneškodňovania odpadových vôd zo svojej nehnuteľnosti. 
 
 

Článok I. 
Vymedzenie pojmov 

 
 
1. Verejná kanalizácia - 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. 
2. Stoková sieť - je sieť potrubí a pridružených objektov na príjem a neškodné odvádzanie 
odpadových vôd alebo osobitných vôd. 
3. 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. Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda z 
objektu, ktorý je pripojený na verejnú kanalizáciu. 
4. Komunálnymi odpadovými vodami ( ďalej len " odpadové vody " ) sú odpadové vody z 
domácností, zariadení priemyslu, zo služieb, sociálnej vybavenosti. 
5. Splašková odpadová voda - je voda, ktorá pochádza 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. 
6. Vlastník kanalizačnej prípojky  - je osoba, ktorá zriadila prípojku na vlastné náklady, 
a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. 
7. Producent odpadových vôd - je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú 
zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa 
odpadové vody do verejnej kanalizácie. 
8. Vlastníkom verejnej kanalizácie je obec Sačurov. 
9.  Škodlivou látkou a obzvlášť škodlivou látkou - sú látky zo skupiny látok alebo látok 



im príbuzných, ktoré môžu ohroziť kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd. Nebezpečnou 
látkou sú škodlivé látky a obzvlášť škodlivé látky, ktoré nie sú súčasťou odpadových vôd. 
10. Čistiareň odpadových vôd - je súbor objektov a zariadení na čistenie odpadových vôd 
a osobitných vôd pred ich vypúšťaním do povrchových vôd alebo podzemných vôd alebo 
pred ich iným použitím. 
11. Recipient - je vodný útvar, do ktorého sa povrchová voda, podzemná voda, odpadová 
voda a osobitná voda vypúšťajú. 
12. Stočné - je finančné vyjadrenie za  odvedenie ( vypúšťanie ) odpadových vôd za určené 
sledované obdobie ( spravidla 1 kalendárny rok ). Poplatok  určuje vlastník a prevádzkovateľ 
verejnej kanalizácie na základe osobitného predpisu( Prijatého VZN obce o poplatkoch ). 
13.Povrchová voda – je voda zo zrážok, ktorá nevsiakla do zeme a vteká do stokovej siete z 
terénu alebo z vonkajších častí budov. 
14.Kanalizačná revízna šachta (ďalej len „KŠ“) - je šachta určená na vstup do kanalizácie 
alebo do kanalizačnej prípojky na účely kontroly a konania potrebných prevádzkových 
úkonov. 
15.Zaevidovanie pripojenia (prípojky) - je realizácia zaevidovania pripojenia (prípojky) do 
evidencie prevádzkovateľa v prípade, ak je pripojenie fyzicky zrealizovane. 
16.Realizácia kanalizačnej prípojky je súhrn  činností pozostávajúcich z: - obhliadky 
miesta realizácie, za účelom zistenia splnenia technických podmienok  pripojenia;                         
- dodavky a pripojenia na VK (verejnú kanalizáciu) kanalizačnou odbočkou a utesnenia 
kanalizačnej odbočky, ktorá je súčasťou VK.  
 
 

Článok  II. 
Práva a povinnosti vlastníka a prevádzkovateľa kanalizácie 

 
 
1. Vlastník verejnej kanalizácie Obec Sačurov, na odvádzanie  a čistenie splaškových 
odpadových vôd z obce je povinný: 
a ) zabezpečiť plynulé a bezpečné odvádzanie odpadových vôd zaústených do verejnej 
kanalizácie vo vlastníctve  obce Sačurov a zabezpečiť  prevádzkovateľa  kanalizácie a ČOV, 
b ) zabezpečiť, aby vybudovaná a prevádzkovaná verejná kanalizácia spĺňala podmienky a 
technické požiadavky uvedené v § 11, Zákona č. 442 / 2002 Z. z., 
c) z dôvodu verejného záujmu a ochrany zdravia ľudí zabezpečiť kontinuálne prevádzkovanie 
kanalizácie, a to aj za okolností prípadného zániku alebo zrušenia živnostenského oprávnenia 
a do 90 dní zabezpečiť nového prevádzkovateľa, 
d ) po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa umožniť občanom obce  pripojenie na 
kanalizáciu, ak sa pripájaný objekt alebo nehnuteľnosť nachádza na území s kanalizačnou 
sieťou a ak je to technicky možné, 
e ) uzatvárať písomné zmluvy o odvádzaní odpadových vôd so žiadateľom o pripojenie 
na verejnú kanalizáciu, 
f ) umožniť prístup ku kanalizácii osobám, ktoré sú na to oprávnené zo zákona a podľa iných  
všeobecne záväzných právnych predpisov, 
g ) vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa, ak chce vykonávať zásahy na kanalizácií. 
 
2. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Veľký Slávkov, 
na odvádzanie a čistenie splaškových odpadových vôd z obce Sačurov je povinný : 
a ) prevádzkovať kanalizáciu v súlade s osobitnými predpismi (dotknuté normatívy), 
VZN obce, prevádzkovým poriadkom VK a podmienkami stanovenými na túto prevádzku 
rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej správy, 



b ) vykonávať riadnu a pravidelnú údržbu kanalizačného systému, 
c ) odovzdať vlastníkovi prehľad a hodnoty sledovaných ukazovateľov kvality vrátane 
ich množstva, 
d ) umožniť prístup k objektom a zariadeniam kanalizácie osobám, ktoré sú na to oprávnené 
podľa zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov a spĺňajú kritéria 
ustanovené osobitnými predpismi, 
e ) bezprostredne stanoviť technické podmienky zriaďovania alebo odstraňovania 
kanalizačnej prípojky, 
f ) poskytovať  za odplatu technické podklady na zriaďovanie alebo odstraňovanie 
kanalizačnej prípojky, 
g)  oprávnene požadovať od producenta ( vlastníka kanalizačnej prípojky), 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, 
h ) rozhodovať o  mieste pripojenia kanalizačnej prípojky, o umiestnení meradla (ak je to 
nevyhnutné) o umiestnení revíznej kanalizačnej šachty a určiť technické podmienky, 
i ) sprostredkovať osobám povereným prevádzkovateľom  oprávnené vstupovať 
v nevyhnutnom rozsahu na cudzie pozemky a do cudzích objektov na účely zabezpečenia 
spoľahlivej funkcie kanalizácie, zistenia stavu vypúšťaných OV - množstva a kvality, alebo 
technického stavu kanalizačnej prípojky, 
j ) zabezpečiť  archivovanie údajov z prevádzkovej evidencie najmenej počas 10 rokov. 
 

Článok  III. 
Práva a povinnosti producenta OV 

 
 
1.Producent ( občan ) je povinný : 
a ) dodržovať podmienky dohodnuté v zmluve uzatvorenej s vlastníkom kanalizácie, 
b ) v nevyhnutnej miere umožniť vstup prevádzkovateľa alebo ním poverenej osobe na 
nehnuteľnosť pripojenú na VK obce a poskytnúť potrebnú súčinnosť, 
c ) oznamovať prevádzkovateľovi návrhy zmien vykonávanej činnosti, ktoré môžu mať vplyv 
na zmeny v odvádzaní OV, 
d ) oznámiť prevádzkovateľovi zistenú poruchu na kanalizačnej prípojke,  
e ) oznámiť vlastníkovi kanalizácie zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej na 
kanalizáciu, 
f ) realizovať platby za  napojenie do verejnej kanalizácie obce Sačurov, ktoré sa realizujú 1 x  
ročne a sú stanovené VZN obce .                                                                                                                             
Platbu možno realizovať :                                                                                                                         
-bezhotovostným prevodom ( z účtu producenta na účet odberateľa )                                                       
- hotovostnou formou - do pokladne odberateľa ( OcÚ Sačurov )                                                                 

2. Producent:                                                                                                                                                        
a) nesmie bez súhlasu vlastníka kanalizácie odvádzať odpadové vody od ďalšieho producenta,                  
b)  nesmie do verejnej kanalizácie odvádzať inú, ako splaškovú, alebo komunálnu odpadovú 
vodu, ani odpadovú vodu z domovej čistiarni, septika alebo žumpy,                                         
c) nesmie do VK vypustiť obzvlášť škodlivé látky a škodlivé látky uvedené v zoznamoch v 
prílohe č.1 k zákonu č.364/2004 Z.z. o vodách.        

                                                                             



Článok  IV. 
Zriadenie kanalizačnej prípojky 

 
1.Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť nehnuteľnosť 
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. Napojenie a odpojenie nehnuteľnosti z verejnej kanalizácie je možné len so súhlasom 
vlastníka a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie. 
2. Postup producenta pri realizácii kanalizačnej prípojky : 
Producent - vlastník nehnuteľnosti, alebo iná osoba poverená vlastníkom nehnuteľnosti 
si vyžiada u odberateľa - vlastníka verejnej kanalizácie obce, nasledovné tlačivá dokladov : 
- Žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky 
- Ohlásenie drobnej stavby 
3. Zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá obsahuje :  
- jednoduchý situačný náčrt kanalizačnej prípojky zo zakreslením umiestnenia kontrolnej 
revíznej šachty 
4.  Vyplnené formuláre  odovzdá  na obecný úrad v Sačurove. 
5.  Obecný úrad, ako vlastník vydá stanovisko - písomnou formou k predloženej projektovej 
dokumentácii s celkovým stanoviskom k žiadosti. 
6.  Kanalizačnú prípojku realizuje podľa zásad návrhu až po vykonaní obhliadky v teréne a po 
obdŕžaní písomného súhlasu od obce. 
7.  Kanalizačnú prípojku zriaďuje alebo odstraňuje na svoje náklady vlastník nehnuteľnosti. 
8. V prípade, že vlastník nehnuteľností pre napojenie kanalizačnej prípojky bude potrebovať 
aj prekopávku miestnej komunikácie, tak musí požiadať obec o vydanie súhlasu na 
prekopávku MK a zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sieti ( vodovod, 
plynovod, elektrické a telekomunikačné vedenie). 
 

Článok  V. 
Kontrolná činnosť 

 
 

1. Náležitosti uvedené hlavne v článkoch  III. a IV. sú podrobnejšie uvedené v aktuálnych 
normatívoch pre oblasť vodného hospodárstva ( zákony, vyhlášky, nariadenia, normy a pod.), 
vo vypracovanom a schválenom prevádzkovom kanalizačnom poriadku obce, dohody o 
výkone činností z pohľadu zástupcu prevádzkovateľa a vydaného kolaudačného rozhodnutia 
na prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce. 
2. Poplatok za kanalizáciu, t. j. za vypúšťanie splaškových odpadových vôd do verejnej 
kanalizácie bude  občanovi (producentovi) vyrubený podľa počtu osôb v domácnosti / rok. 
Výška poplatku bude každoročne prehodnocovaná na základe nákladov na prevádzku čističky 
odpadových vôd. 
3. Pre kontrolnú činnosť tohto schváleného VZN sú poverení : - starosta obce, zamestnanci 
obecného úradu, poslanci obecného zastupiteľstva, zodpovedný pracovník spoločného 
stavebného úradu v zmysle Zákona č. 237 / 2000 Z. z., ktorý mení a dopĺňa Zákon č. 50/1976 
Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) a poverený zamestnanec 
prevádzkovateľa. 
4. Porušenie povinností uložených týmto VZN sa považuje za priestupok v zmysle 
- zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov, 
- zákona 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. 



5. Za porušenie tohto VZN môže starosta obce  
a)  v zmysle § 86 písm. b) zákona č. 372/ 1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien 
a doplnkov uložiť pokutu fyzickej osobe ( občanovi obce) do výšky 33 €. 
b) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie v súlade s § 13 ods. 9 
písm. a) a b) zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6 638 €. 
6. Výnos pokút je príjmom obce, ktorá ich použije prednostne na rozvoj kanalizačnej siete 
v obci. 
 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
1. VZN  č. 1/2014 obce Sačurov bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 
15.08.2014. 
2. Schválením tohto VZN sa ruší VZN obce Sačurov č. 5/2000 pre určenie postupu a spôsobu 
napojenia domových kanalizačných prípojok  na VK.  
3. Zmeny a doplnky tohto VZN možno vykonať iba uznesením obecného zastupiteľstva obce 
Sačurov. 
4. Všeobecne záväzne nariadenie Obce Sačurov č. 1/2014 - Zásady, postup a technické 
podklady pre zriaďovanie kanalizačných prípojok napájaných na verejnú kanalizáciu 
nadobúda účinnosť dňom 01.09.2014. 
 
. 
 
                                                                                                                  Peter Barát 
                                                                                                                  starosta obce 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


