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Článok I.  

Predmet nariadenia 
 

 Všeobecne záväzné nariadenie  (ďalej len „VZN“) upravuje používanie kanalizácie 
a čistiarne odpadových vôd, vymedzuje pojmy, postup Obce Dulov a fyzických a právnických 
osôb, ktoré používajú verejnú kanalizáciu, tiež stanovuje úhradu za odvádzanie a čistenie 
odpadových vôd v Obci Dulov.  
 VZN vychádza zo 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 sieťových odvetviach 
v znení zmien a doplnkov (ďalej lez „zákon o VK“), zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o 
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (vodný zákon) v znení zmien a doplnkov a vyhlášky č. 397/2003 Z. z.  ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovom a množstva 
vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd 
z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody (ďalej len „Vyhláška“) ako aj 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov a doplnkov vo vzťahu na špecifické podmienky vyplývajúce zo zvláštnej povahy 
odvádzania odpadových vôd, Prevádzkového poriadku kanalizácie  a Prevádzkového 
poriadku ČOV Dulov (ďalej len „Prevádzkové poriadky“). 
 

Článok II. 

Vymedzenie pojmov 
 

1. Obec Dulov – je vlastníkom a prevádzkovateľom verejnej kanalizácie,  zabezpečuje 
odvádzanie odpadových vôd verejnou     kanalizáciou a ich vyčistenie v čistiarni 
odpadových vôd. 

2. Producent – je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu 
o odvádzaní odpadových vôd s Obcou Dulov a vypúšťa odpadové vody do verejnej 
kanalizácie. 

3. Verejná kanalizácia – ja samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej 
potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, 
odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd.  

4. 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 vodný zákon. 

5. Voda z povrchového odtoku – je voda z atmosférických zrážok, ktorá je odvádzaná 
verejnou kanalizáciou. 

6. 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.  

7. Čistiarňou odpadových vôd – je súbor objektov a zariadení na čistenie odpadových 
vôd pred ich vypúšťaním do povrchových vôd. 

8. Recipient – je vodný útvar, do ktorého sa povrchová voda, podzemná voda, odpadová 
voda a osobitná voda vypúšťajú. 



9. Stočné – je poplatok spojený s odvádzaním odpadových vôd a vody      z povrchového       
odtoku verejnou kanalizáciou, vrátane ich vyčistenia. Množstvo vôd sa meria v m3. 

10. Ostatné pojmy definuje zákon o VK a vodný zákon.  
 

Článok III. 

Povinnosti Obce Dulov 
 

1. Povinnosti Obce Dulov sú stanovené v § 16 zákona o VK – ako povinnosti vlastníka 
verejnej kanalizácie.  

2. Ďalšie povinnosti Obce Dulov stanovuje § 18 ods. 1 a 2 zákona o VK – ako povinnosti 
prevádzkovateľa verejnej kanalizácie.  

 

Článok IV. 

Práva a oprávnenia Obce Dulov 

 
1. Oprávnenia Obce Dulov ako prevádzkovateľa verejnej kanalizácie stanovuje § 18 ods. 

3 a § 20 ods. 1 zákona o VK. 
2. Osoby poverené Obcou Dulov sú oprávnené vstupovať  v nevyhnutnom rozsahu na 

cudzie pozemky a do cudzích objektov na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie 
verejnej kanalizácie, vykonania kontrolného merania množstva a kvality vypúšťaných 
odpadových vôd, zistenia technického stavu kanalizačnej prípojky. 

3. Prerušenie alebo obmedzenie odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou 
môžu Obec Dulov realizovať v zmysle § 32 zákona o VK.  

 

Článok V. 

Povinnosti producenta 
 

1. Dodržiavať podmienky ustanovené v Prevádzkových poriadkoch a podmienky 
dohodnuté v zmluve uzatvorenej s Obcou Dulov. 

2. V nevyhnutnej miere umožniť vstup osobe poverenej Obcou Dulov na nehnuteľnosť 
napojenej na verejnú kanalizáciu na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejnej 
kanalizácie, alebo vykonania kontrolného merania množstva a kvality vypúšťaných 
odpadových vôd, ako aj zistenia technického stavu kanalizačnej prípojky a poskytnúť 
Obci Dulov potrebnú súčinnosť. 

3. Oznamovať Obci Dulov návrhy zmien v ním vykonávanej činnosti, ktoré môžu mať 
vplyv na zmeny v odvádzaní a čistení odpadových vôd. 

4. Oznámiť Obci Dulov zistenú poruchu na kanalizačnej prípojke vrátane poruchy na 
meradle.  

5. Oznámiť Obci Dulov  nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej 
kanalizácie. Zmenu počtu osôb v nehnuteľnosti napojenej na verejnú kanalizáciu 
nahlásiť čestným vyhlásením do 30 dní od zmeny, v prípade fakturácie stočného 
paušálom. Ak tak neučiní, ani na  výzvu Obce Dulov, Obec Dulov fakturuje podľa jej 
dostupných údajov.  

6. Oznámiť Obci Dulov zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej na verejnú 
kanalizáciu. 

7. Producent nesmie bez súhlasu Obce Dulov odvádzať odpadové vody od ďalšieho 
producenta.  



8. Zriadenie kanalizačnej prípojky, alebo jej zrušenie prevedie producent na svoje 
náklady. 

9. Producent  zabráni vypúšťaniu  povrchovej vody do kanalizačnej prípojky a verejnej 
kanalizácie. 

 

Článok VI. 

Povinnosti fyzických a právnických osôb v Obci Dulov, 
ktorí nie sú producentmi  

 
1. Nehnuteľnosť, v ktorej vzniká odpadová voda,  je povinný vlastník alebo jej užívateľ 

pripojiť na verejnú kanalizáciu. 
2. Nezriadiť žumpu na samostatné odstraňovanie odpadových vôd z nehnuteľnosti, ktorú 

možno napojiť na verejnú kanalizáciu. 
3. Vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti, v ktorej vzniká odpadová voda a nie je 

napojená na verejnú kanalizáciu, ale na žumpu, túto nesmie prečerpávať do verejnej 
kanalizácie. 

4. Vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti, v ktorej vzniká odpadová voda a nie je 
napojená na verejnú kanalizáciu 2 x za rok, spravidla v období fakturácie stočného,  
predkladá Obci Dulov doklad o likvidácií odpadovej vody neškodným spôsobom. 
Uvedené sa nevzťahuje na nehnuteľnosti, ktoré sa nemôžu pripojiť na verejnú 
kanalizáciu (technické pripojenie). Za neškodný spôsob sa považuje odvádzanie 
odpadovej vody do žumpy a jej následná likvidácia zákonným spôsobom, čo musí 
vlastník dokladovať Obci Dulov.  

5. Za neškodný spôsob likvidácie odpadových vôd sa nepovažuje jej čerpanie zo žumpy 
na povrch za účelom jej vsakovania do zeme alebo jej vypúšťanie do potokov. 

 

Článok VII. 

Zriadenie kanalizačnej prípojky 
 

1. Postup budúceho producenta pri budovaní kanalizačnej prípojky: 
 

� Vlastník nehnuteľnosti alebo iná osoba poverená vlastníkom nehnuteľnosti si vyžiada 
u Obce Dulov tlačivo „Ohlásenie drobnej stavby“, alebo tlačivo  „Žiadosť o stavebné 
povolenie“, ak bude realizovať kanalizačnú prípojku s výstavbou rodinného domu 
alebo inej stavby. 

� Zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle platnej STN. Projektová 
dokumentácia musí obsahovať: 

- situáciu s vyznačením verejnej a súkromnej časti kanalizačnej prípojky 
- pozdĺžny profil 
- uloženie potrubia – priečny rez 
- smerové a výškové pripojenie prípojky 
- konštrukčný spôsob pripojenia prípojky 
- hlavná revízna šachta – pôdorys, rez 
- detailný nákres miesta pripojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu  

� Vyplní žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie kvôli zriadeniu kanalizačnej 
prípojky, zabezpečí vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií. 

 Odovzdá vyplnené tlačivá z bodu 1., projektovú dokumentáciu a žiadosť na Obecný úrad    



 v Dulove. 
� Obecný úrad po odovzdaní kompletnej žiadosti vydá písomné stanovisko v Oznámení 

k ohláseniu (alebo v Stavebnom povolení) a Rozhodnutie k zvláštnemu užívaniu 
miestnej komunikácie.  

 
2. Postup pri realizácii kanalizačnej prípojky: 
� Kanalizačnú prípojku zriaďuje alebo odstraňuje na svoje náklady vlastník 

nehnuteľnosti, ktorá má byť pripojená na verejnú kanalizáciu alebo odpojená 
z verejnej kanalizácie. 

� Spôsob zriadenia alebo odstránenie kanalizačnej prípojky musí odsúhlasiť Obec Dulov 
nasledovne. Napojenie samotnej prípojky na potrubie verejnej kanalizácie bude 
realizované za prítomnosti zástupcu Obce Dulov, ktorí schváli napojenie, ak je 
v zmysle projektovej dokumentácie.  

� Vlastník kanalizačnej prípojky musí previesť darovacou zmluvou alebo iným 
dohodnutým spôsobom vlastníctvo verejnej časti kanalizačnej prípojky na vlastníka 
verejnej kanalizácie. 

 
3. Všeobecné podmienky pripojenia sa na verejnú kanalizáciu a vypúšťanie vôd do 

verejnej kanalizácie stanovuje § 23 zákona o VK. 
4. Zakazuje sa odvádzať povrchovú vodu do kanalizačnej prípojky.  
5. Pripojenie na verejnú kanalizáciu do účinnosti  tohto VZN platilo na základe prihlášky 

na vypúšťanie odpadových vôd. Uvedené prihlášky sú nahrádzané zmluvami od 
dátumu ich uzatvorenia. Zmluvu je povinný vlastník už zriadenej kanalizačnej 
prípojky uzatvoriť do 31. júla 2008.   

 

Článok VIII. 
Platobné podmienky 

 
1. Producent uhradí Obci Dulov stočné 2-krát ročne na základe predloženej faktúry za 

cenu stanovenú na daný rok cenovým predpisom, ktorá môže byť smerom dole 
upravená Uznesením Obecného zastupiteľstva. Platbu možno realizovať: 

a.) prevodom z účtu,  
b.) v hotovosti do pokladne dodávateľa, 
c.) poštovou poukážkou. 

2. Pre fakturáciu stočného sa použije údaj: 
a.) nameranej spotreby vody v m3 odobratej z obecného vodovodu, ak producent 

používa len jeden zdroj vody – vodu z obecného vodovodu. 
b.) určený paušálom, ktorý stanovuje Vyhláška t.j. 0,123 m3 na osobu a deň, ak 

producent používa 
� vodu z vlastnej studne, 
� vodu z viacerých zdrojov vody 

 
Článok IX. 
Priestupky 

 
1. Priestupku sa dopustí ten, kto: 
� poruší povinnosti stanovené v Článku VI., 



� poruší ustanovenie § 40 Zákona o VK. 
 

2. Priestupky podľa bodu 1. prejednáva  Obvodný úrad životného prostredia alebo Obec 
Dulov  a uloží pokutu od 500 až do 25.000 Sk. 

 
 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenie 
 

1. Kontrolnú činnosť vykonáva komisia poverená a v zložení určenom starostom obce. 
2. Vykonávané kontroly sú zamerané na overenie nahláseného zdroja vody.  
3. Kontrola sa prevedie, ak nameraná spotreba vody nedosiahne 90% spotreby 

stanovenej vo vyhláške, t.j. 110 litrov na osobu a deň. 
4. Výsledok kontroly, ktorý potvrdí jeden zdroj vody – obecný vodovod, je podkladom 

pre fakturáciu podľa Článku VIII, bodu 2. písmena a). 
5. Výsledok kontroly, ktorý potvrdí viac zdrojov vody je dôvodom na vypovedanie 

zmluvy zo strany Obce Dulov.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


