
 

 

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HERTNÍK 

č. 5/2022 zo dňa 9.12.2022 

  
o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Hertník 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hertníku na základe samosprávnej pôsobnosti podľa  
čl. 68 Ústavy SR a podľa ust. § 4 ods. 3 písm. g), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe zákona  
č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene  
a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach, v súlade   
s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie, Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR  
č. 397/2003 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodávanej 
verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva 
vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach 
spotreby vody, sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení o zneškodňovaní 
odpadových vôd na území Obce Hertník (ďalej len „VZN“). 
 

§ 1 
Účel úpravy 

Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok na bývanie,  zdravého 
spôsobu života obyvateľov a zabezpečenie verejného poriadku v obci. 
 

§ 2 
Predmet úpravy 

Toto VZN upravuje podmienky odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou 
v obci, ich zneškodňovanie v zariadení ČOV Hertník, určenie množstva splaškových vôd 
u producentov odpadových vôd pripojených na verejný vodovod a s vlastným zdrojom 
vody, upravuje podmienky výstavby a prevádzky domových žúmp v obci, 
zneškodňovanie ich obsahu a udeľovanie pokút za priestupky. 
 

§ 3 
Vymedzenie základných pojmov 

Na účely tohto VZN 
a) splašková odpadová voda – je použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým 
z ľudského metabolizmu a činnosti v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení 
a z iných podobných zariadení a nie je hromadená v žumpách  (ďalej len„ odpadová 
voda“). 
b) pôvodca odpadových vôd – je každý koho činnosťou odpadová voda vzniká. 
c) verejnou kanalizáciou – 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. 
d) revíznou kanalizačnou šachtou – je šachta kanalizačnej prípojky na účely kontroly 



a vykonania potrebných prevádzkových úkonov 
e) žumpa – je zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku na akumuláciu 
odpadových  vôd z domácnosti. 
f) zaústením kanalizačnej prípojky – je technické zariadenie alebo úprava potrubia 
verejnej kanalizácie umožňujúca pripojenie kanalizačnej prípojky. 
g) prečerpávacia kanalizačná šachta – šachta určená na vyrovnanie výškového 
rozdielu v prípade nehnuteľnosti nachádzajúcej sa pod úrovňou vstupu do verejnej 
kanalizácie. 
 

§ 4 
Všeobecné ustanovenia 

1) Verejná kanalizácia v obci Hertník je súbor objektov a zariadení, kanalizačných stôk  
a kanalizačných objektov vrátane čistiarne odpadových vôd, slúžiacich na odvádzanie 
a čistenie odpadových vôd v obci. 
2) Vlastníkom a prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a ČOV je obec Hertník.  
Jej povinnosťou je prevádzkovanie a sústavné zabezpečovanie potrebnej kapacity 
verejnej kanalizácie a ČOV a vytváranie predpokladov a podmienok na jej hospodárnu  
a bezporuchovú prevádzku v súlade s technickými normami a prevádzkovým poriadkom 
kanalizácie a ČOV obce. 
 

§ 5 
Kanalizačné prípojky 

1) 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. 
2) Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, 
kde vznikajú odpadové vody, 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 v obci, na ktorej území sa stavba 
alebo pozemok nachádza, je zriadená verejná kanalizácia a vlastník stavby alebo vlastník 
pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob 
nakladania s odpadovými vodami. Sankcie za nepripojenie nehnuteľnosti na verejnú 
kanalizáciu špecifikuje zákon č.442/2002 o prevádzkovaní verejných vodovodov  
a kanalizácií § 40. 
3) Vlastník verejnej kanalizácie uzatvorí zmluvu, ak 
a) žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu spĺňa technické podmienky týkajúce  
sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu  
b) kapacita verejnej kanalizácie to umožňuje 
4) Producentom odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie (ďalej len 
„producent“) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu  
o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa 
odpadové vody do verejnej kanalizácie. 
5) Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný: 
a) mať revíznu šachtu 
b) zrealizovať na vlastné náklady pripojenie kanalizačnej prípojky na verejnú 
kanalizáciu spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie, 



c) zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná a vybudovaná tak, aby nedošlo 
ku zmenšeniu prietočného profilu (po revíznu šachtu) verejnej kanalizácie,  
do ktorej je zaústená a aby nedošlo k poškodeniu alebo znefunkčneniu verejnej 
kanalizácie. 
d) zabezpečiť opravy a údržbu kanalizačnej prípojky na vlastné náklady. 
e) ak nie je na kanalizačnom potrubí počas výstavby osadená odbočka, napojenie 
prípojky sa vykoná vyvŕtaním otvoru do potrubia a osadením nalepovacieho kusu.  
f) zásah do verejnej kanalizácie môže vykonať len oprávnená osoba so súhlasom 
vlastníka verejnej kanalizácie. 
g) majiteľ prípojky musí pred zasypaním prípojky prizvať pracovníka prevádzkovateľa 
verejnej kanalizácie, ktorý vykoná kontrolu napojenia prípojky miesto zaústenia 
prípojky do verejnej kanalizácie musí byť obsypané jemnou prehodenou zeminou, resp. 
pieskom. 
h) Za škody spôsobené poškodením alebo znefunkčnením verejnej kanalizácie  
pri budovaní prípojky zodpovedá majiteľ prípojky. 
 

§ 6 
Správa verejnej kanalizácie a ČOV 

1) Obec ako vlastník verejnej kanalizácie a ČOV je povinná zabezpečiť: 
a) plynulé a bezpečné odvádzanie odpadových vôd a ich čistenie v ČOV, 
b) aby pri nakladaní s kalom vznikajúcim pri čistení odpadových vôd nebolo ohrozené 
životné prostredie, 
c) aby verejná kanalizácia a ČOV spĺňali technické požiadavky hlavne: 
- verejná kanalizácia musí byť navrhnutá a vybudovaná tak, aby negatívne neovplyvnila 
životné prostredie a bola zabezpečená jej dostatočná prevádzková kapacita  
pre nepretržité odvádzanie a čistenie odpadových vôd od producentov pri všetkých 
štandardných miestnych klimatických podmienkach, 
- verejná kanalizácia musí byť vodotesná, chránená proti zamrznutiu a pred 
poškodzovaním vonkajšími vplyvmi, 
- kanalizačné potrubie na odvádzanie odpadových vôd ako aj kanalizačné prípojky musia 
byť pri súbehu alebo križovaní uložené hlbšie ako vodovodné potrubie na dodávku 
pitnej vody 
d) vypracovanie a aktualizáciu prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie a ČOV. 
2) Umožniť pripojenie na verejnú kanalizáciu, ak sa pripájaný objekt  
alebo nehnuteľnosť, nachádza na území s kanalizačnou sieťou a ak je to technicky 
možné. 
3) So žiadateľom o pripojenie na verejnú kanalizáciu uzatvoriť písomnú zmluvu  
o odvádzaní odpadových vôd, 
4) Sledovať akosť a merať množstvo odpadových vôd vypúšťaných z ČOV  
do povrchových vôd – recipient. 
5) Umožniť prístup k verejnej kanalizácií a ČOV osobám, ktoré sú na to oprávnené podľa 
vyššie uvedených zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
6) Poskytovať ministerstvu a príslušným orgánov verejnej správy údaje potrebné  
na spracovanie situačných správ za uplynulý rok na úseku verejnej kanalizácie. 
 

§ 7 
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 

1) Prevádzkovateľ – Obec Hertník verejnú kanalizáciu prevádzkuje v súlade  
s osobitnými predpismi, všeobecným záväzným nariadením obce, prevádzkovým 



poriadkom verejnej kanalizácie a podmienkami stanovenými na túto prevádzku  
v rozhodnutiach príslušných orgánov verejnej správy. 
2) Prevádzkovateľ vykonáva riadnu a pravidelnú údržbu verejnej kanalizácie a ČOV. 
3) Zabezpečí vyznačenie podzemného vedenia verejnej kanalizácie podľa skutočného 
vyhotovenia stavby graficky na mapách, a to polohu, výšku, ako aj ich opis a ich zmeny. 
4) Od producenta odpadových vôd je prevádzkovateľ oprávnený požadovať,  
aby na svojich zariadeniach vykonal na vlastné náklady nevyhnutné úpravy,  
ktoré sú potrebné na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku verejnej kanalizácie,  
inak sám producent zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobí. 
 

§ 8 
Odvádzanie odpadových vôd 

1) Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať alebo odvádzať iba odpadové vody mierou 
znečistenia a množstvom zodpovedajúce prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie 
a ČOV obce. 
2) Do verejnej kanalizácie je prísny zákaz vypúšťať, alebo odvádzať dažďové vody  
a vody, ktoré vznikajú pri chove domácich zvierat. 
3) Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pri ich likvidácií 
dodržiavať všetky platné právne predpisy. 
4) Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť 
túto nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa 
najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť s jej 
vlastníkom zmluvu o odvádzaní odpadových vôd, ak v časti obce,  
kde sa nehnuteľnosť nachádza je verejná kanalizácia zriadená. 
5) Pôvodca odpadových vôd zodpovedá za nakladanie s týmito vodami a je povinný 
vznik odpadových čo najviac obmedzovať. 
6) Pri nakladaní s odpadovými vodami je každý povinný chrániť zdravie obyvateľstva 
a životné prostredie. 
7) Ak vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody nepripojí 
nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu, ak je verejná kanalizácia pred 
nehnuteľnosťou vlastníka zriadená a nesplní technické podmienky týkajúce  
sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a neuzatvorí zmluvu  
o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie je povinný stočné riadne uhradiť. 
Prípadne si objedná za poplatok vývoz odpadových vôd u vlastníka ČOV,  
ktorý to objedná u dodávateľa s oprávnením na vývoz odpadových vôd.   
8) Ak vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody nepripojí nehnuteľnosť 
na verejnú kanalizáciu, ak je verejná kanalizácia pred nehnuteľnosťou vlastníka 
zriadená a nesplní technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia 
na verejnú kanalizáciu, neuzatvorí zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie 
a neuhradí stočné, prevádzkovateľ verejnej kanalizácie môže vlastníkovi nehnuteľnosti 
uložiť pokutu od 20€ do 333€. 
9) Vlastník nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na ulici s nevybudovanou verejnou 
kanalizáciou je povinný odpadové vody odvádzať do nepriepustnej žumpy 
 a po jej naplnení zabezpečiť vývoz a likvidáciu . Prípadne si objedná za poplatok 
vývoz odpadových vôd u vlastníka ČOV, ktorý to objedná u dodávateľa s oprávnením 
na vývoz odpadových vôd.   
10) Odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne 
odpadových vôd a žumpy je zakázané. 
 



 
 
 
 
 

§ 9 
Určovanie množstva odpadových vôd odvedených verejnou kanalizáciou 

1) Množstvo odpadových vôd z domácnosti napojených na verejný vodovod určí 
prevádzkovateľ verejnej kanalizácie z množstva odobratej vody nameranej  
na vodovodnom meradle. 
2) Množstvo odpadových vôd z domácnosti napojených na vlastný zdroj pitnej vody 
(vlastná studňa ), bez meradla na tomto zdroji určí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie 
paušálne odber a to 32 m3/ rok na osobu s trvalým pobytom na súpisnom čísle 
nehnuteľnosti produkujúcej odpadové vody. 
3) Ak sa prevádzkovateľ verejnej kanalizácie dohodne s producentom na osadení 
meradla (na náklady producenta odpadových vôd) na vlastnom zdroji pitnej vody  
( vlastná studňa ), množstvo odpadových vôd určí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie 
z množstva odobratej vody nameranej na vodovodnom meradle osadenom na vlastnom 
zdroji pitnej vody, v tomto prípade je občan povinný sprístupniť meradlo na označenie 
a zablombovanie pracovníkom Obecného úradu v Hertníku. 
4) Množstvo odpadových vôd z domácnosti napojených na vlastný zdroj pitnej vody  
bez meradla na tomto zdroji a súčasne napojených na verejný vodovod určí 
prevádzkovateľ verejnej kanalizácie paušálne a to z 32 m3/ rok na osobu s trvalým 
pobytom na súpisnom čísle nehnuteľnosti produkujúcej odpadové vody, spôsobom,  
že osobitne do - fakturuje rozdiel medzi odobratým množstvom a paušálom. 
5) Množstvo odpadových vôd z domácnosti napojených na vlastný zdroj pitnej vody s 
osadeným meradlom na tomto zdroji po dohode s prevádzkovateľom verejnej 
kanalizácie (na náklady producenta odpadových vôd) a napojeným na verejný vodovod 
určí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie súčtom nameraných vôd na meradlách. 
6) Producent, ktorý prevádzkuje vlastný zdroj pitnej vody bez meradla a súčasne  
je pripojený na verejný vodovod je povinný nahlásiť túto skutočnosť! 
7) Ak prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zistí, alebo prijme sťažnosť na producenta, 
ktorý prevádzkuje vlastný zdroj pitnej vody bez meradla a súčasne je pripojený  
na verejný vodovod a nenahlásil túto skutočnosť, prevádzkovateľ verejnej kanalizácie 
obec Hertník, môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na 
podnikanie pokutu za porušenie ustanovení tohto nariadenia v zmysle ust. § 36 ods. 9 
pís. e). zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
8) Takto zistené, resp. stanovené množstva odpadových vôd sú podkladom na 
vyúčtovanie stočného. 
 

§ 10 
Platenie stočného 

1) Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent vlastníkovi 
verejnej kanalizácie stočné. Právo na stočné vzniká vtokom odpadových vôd do verejnej 
kanalizácie. 
2) Návrh ceny stočného za odvádzanie a čistenie odpadových vôd prevádzkovateľ 
verejnej kanalizácie a ČOV každoročne schváli Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a 
následne obecné zastupiteľstvo uznesením schváli cenu za 1 m3 / 1 rok. Pre rok 2023 
je to cena 0,6158 Eur / m2 



 
§ 11 

Stavebné podmienky na budovanie žumpy 
1) Žumpa sa buduje tam, kde nie je technicky možné pripojiť producenta na verejnú 
kanalizáciu. 
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 sa umiestňuje tak, aby jej obsah bolo možné bez problémov vyčerpať a vyviesť 
cisternovým vozidlom. 
5) Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou je daná 
slovenskými technickými normami. 
6) Do žumpy nesmie byť odvedená zrážková voda. 
7) Dno a steny žumpy musia byť vodotesné. 
8) Stavebník je povinný predložiť doklad o vodonepriepustnosti žumpy vypracovaný 
osobou oprávnenou takýto doklad vydať, už pri kolaudačnom konaní. Doklad  
o vodo - nepriepustnosti žumpy zostane uchovaný. 
 

§ 12 
Prevádzkové požiadavky na žumpy 

1) Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby z nej 
nedochádzalo k únikom odpadových vôd do okolia, či iným spôsobom nebolo 
ohrozované alebo poškodzované zdravie obyvateľov alebo životné prostredie. 
2) Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie jej obsahu v intervaloch 
primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady a to prostredníctvom oprávnených 
právnických alebo fyzických osôb. 
3) Na likvidáciu obsahu žumpy je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o čistení 
odpadových vôd zo žumpy s prevádzkovateľom ČOV. 
4) Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie zamestnancom obce 
Hertník alebo obcou povereným osobám doklad o spôsobe zneškodňovania odpadových 
vôd zo žumpy. Týmto nie sú dotknuté práva iných kontrolných orgánov oprávnených na 
takúto kontrolu. 
5) Prevádzkovateľ žumpy je povinný uchovať si doklad o zneškodnení odpadových vôd 
zo žumpy po dobu minimálne päť rokov. 
6) Prevádzkovateľ žumpy je povinný v prípadoch hodných osobitného zreteľa nechať 
vypracovať nový doklad o vodonepriepustnosti žumpy. Ide najmä o prípady,  
kedy je dôvodné podozrenie, že prevádzkou žumpy môže dochádzať k znečisťovaniu 
vôd. 
 

§ 13 
Vyprázdňovanie obsahu žumpy 

1) Zneškodniť obsah žumpy môže len osoba na to oprávnená a len v súlade s platnými 
právnymi predpismi. 
2) Obec Hertník, v súlade s právnymi predpismi, dáva na vedomie, že najbližšou 
spoločnosťou, ktorá sa zaoberá vývozom zo žúmp je: Agročergov, s.r.o. Raslavice. , 
resp. E-bio Group Hertník s.r.o 
3) Tým nie je dotknuté právo prevádzkovateľa žumpy objednať si zneškodnenie obsahu 



žumpy inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami, ktoré na to majú 
oprávnenie. 
4) Prísne sa zakazuje vypúšťať obsah žúmp do povrchových či podzemných vôd, resp. 
do verejnej kanalizácie bez vedomia prevádzkovateľa. 

 
 
 

§ 14 
Cena za služby spojené s likvidáciou obsahu žúmp 

1) Cena za služby spojené s vyprázdňovaním obsahu žúmp nie je súčasťou miestneho 
poplatku za komunálne odpady. 
2) Čistenie odpadových vôd na ČOV Hertník, ktorých zvoz je uskutočňovaný od 
producentov z obce cisternovým vozidlom je zakázaný (nevhodné pre biologické 
čistenie odpadových vôd). Najbližšie zneškodnenie odpadových vôd na ČOV po 
dohovore so správcom ČOV. 
3) Producent odpadových vôd môže požiadať prevádzkovateľa ČOV o vývoz odpadových 
vôd zo žúmp, za poplatok vo výške: 10,- EUR, a za skutočne odobraté množstvo 
odpadových vôd zo žumpy.  
 
 

§ 15 
Priestupky 

1) Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie 
pokutu za porušenie ustanovení tohto nariadenia v zmysle ust. § 36 ods. 9 pis. e). zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
2) Priestupkom proti poriadku v správe v zmysle § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov, je porušenie povinností ustanovených týmto 
všeobecne záväzným nariadením, ak sa takýmto konaním sťaží plnenie úloh obce 
Hertník. 
 

§ 16 
Záverečné ustanovenia 

1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Hertník sa uznieslo Obecné 
zastupiteľstvo v Hertníku dňa: 09. 12. 2022.  
2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné 
zastupiteľstvo v Hertníku. 
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie je platné od 09. 12. 2023. 
4) Toto všeobecne záväzné nariadenia nadobúda účinnosť od: 01. 01. 2023.  
 
Vyvesené          23.11.2022 
Zvesené             12.12.2022 
 
 
 
 
 
      ............................................................................. 
      Ing. Jozef Semanek, starosta obce 
 



 
 


