Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Želiezovce č. 3/2011
o nakladaní s odpadovými vodami v katastrálnych územiach mesta Želiezovce
(VZN o odpadových vodách)
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach sa v zmysle čl. 68 Ústavy SR a v súlade s § 4 ods. 3
písm. g), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, na základe § 36 ods. 7 písm. c) 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, 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 uznáša na nasledovnom Všeobecne záväznom nariadení
Mesta Želiezovce o nakladaní s odpadovými vodami v katastrálnych územiach mesta
Želiezovce (ďalej len „VZN“).
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) v záujme utvárania a ochrany zdravých
podmienok, zdravého spôsobu života obyvateľov mesta a zabezpečenia verejného poriadku
upravuje nakladanie s odpadovými vodami v katastrálnych územiach mesta Želiezovce pri
odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľností a ich zneškodňovaní.
§2
Základné pojmy
(1) Odpadová voda - je voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych,
zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch, pokiaľ má
po použití zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu), ako aj priesaková voda zo skládok
odpadov a odkalísk. Pri nakladaní s odpadovými vodami je každý povinný chrániť zdravie
obyvateľstva a životné prostredie.
(2) Pôvodca odpadových vôd – je každý koho činnosťou odpadová voda vzniká. Pôvodca
odpadových vôd zodpovedá za nakladanie s týmto vodami a je povinný vznik odpadových
vôd čo najviac obmedzovať.
(3) 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.
(4) Septik – je 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
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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.
(5) Žumpa – je 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.
(6) Domová čistiareň odpadových vôd – je 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 vodou
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.
(7) Verejná kanalizácia – je prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich
verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd. Umožňuje neškodný príjem a
odvádzanie odpadových vôd spravidla do čistiarne odpadových vôd.

(8) Verejné priestranstvo - za verejné priestranstvo sa považujú všetky miesta, priestory a
plochy, ktoré slúžia verejnému užívaniu (pohybu, oddychu a rekreácii občanov). Sú to najmä
miestne komunikácie, ulice, námestie, chodníky a priestor okolo komunikácií po hranicu
súkromných pozemkov a ostatných nehnuteľností, priestor okolo potoka, mostov a lávok,
verejné prechody, verejné plochy zelene - parky a záhrady, detské ihriská, športoviská, terasy
a nezastavané územia.
DRUHÁ HLAVA
STAVBA A PREVÁDZKA ŽUMPY
§3
Budovanie žumpy
(1) Žumpa sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať do verejnej
kanalizácie.
(2) Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom
a technickým normám.
(3) Umiestnenie žumpy na pozemku musí umožňovať prístup k žumpe za účelom jej
vyprázdňovania. Žumpa musí byť umiestnená a riešená tak, aby umožňovala výhľadové
pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu1).
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(4) Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou musí
zodpovedať príslušným slovenským technickým normám2).
(5) Žumpu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo
obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel.
(6) Dno a steny žumpy musia byť vodotesné – nepriepustné tak, aby odpadová voda
nepresakovala do okolitého prostredia a neznečisťovala ho.
(7) Stavebník je povinný predložiť doklad o vodonepriepustnosti žumpy vypracovaný osobou
oprávnenou takýto doklad vydať pri kolaudačnom konaní. Doklad o vodonepriepustnosti
žumpy uchová stavebník po dobu životnosti žumpy a je povinný pravidelne podľa doporučení
výrobcu (zhotoviteľa) žumpy vykonávať skúšky vodotesnosti v určených termínoch.
(8) Do žúmp nie je možné odvádzať zrážkovú vodu3).
§4
Povinnosti spojené s prevádzkou žumpy
(1) Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody je povinný pripojiť
nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu, ak v časti obce, kde sa nehnuteľnosť nachádza je
verejná kanalizácia zriadená. Vlastník nehnuteľnosti je tiež povinný splniť technické
podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť
zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak nemá povolenie príslušného orgánu
štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. V prípade, že sa kanalizačná
prípojka považuje za vodnú stavbu4) vlastník nehnuteľnosti túto povinnosť nemá.
(2) 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.
(3) 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 odpadov5). Cena za služby spojené s vyprázdňovaním obsahu žúmp nie je súčasťou
miestneho poplatku za komunálne odpady.
(4) Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy prostredníctvom
oprávnených právnických alebo fyzických osôb, v intervaloch primeraných kapacite žumpy
na vlastné náklady6). Zneškodniť obsah žumpy môže len osoba na to oprávnená a len v súlade
s platnými právnymi predpismi.
(5) Mesto Želiezovce v súlade s právnymi normami7) dáva na vedomie, že zabezpečuje vývoz
a likvidáciu obsahu žúmp pre fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v meste
a pre právnické osoby prostredníctvom oprávnenej spoločnosti v zmysle platnej zmluvy o
dielo - s kontaktnou adresou: Eurospinn, s. r. o., Schubertova 45/A, 937 01 Želiezovce. Tým
nie je dotknuté právo prevádzkovateľa objednať si zneškodnenie obsahu žumpy aj
prostredníctvom iných právnických alebo fyzických osôb na to oprávnených.
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(6) Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu mesta
Želiezovce (poverení zamestnanci mesta Želiezovce a Mestská polícia mesta Želiezovce)
doklad o spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy. Za takýto doklad sa považuje
napríklad doklad z ČOV, kde boli odpadové vody zneškodnené. Týmto nie sú dotknuté práva
iných kontrolných orgánov oprávnených na takúto kontrolu.
(7) Prevádzkovateľ žumpy je povinný uschovať doklad o zneškodňovaní odpadových vôd zo
žumpy po dobu jedného roka odo dňa zneškodnenia odpadových vôd.
(8) Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakazuje sa vypúšťanie
obsahu žúmp do záhrad, priekop, na trávnaté plochy a na všetky druhy poľnohospodárskych a
lesných pozemkov – aj keby boli vo vlastníctve prevádzkovateľa žumpy, taktiež na verejné
priestranstvá, cestné telesá, ako aj do verejnej kanalizácie a nie je dovolené ani vypúšťanie
obsahu žúmp do povrchových a podzemných vôd či vyvážanie do vodných tokov8).
(9) Prevádzkovateľ žumpy je povinný v prípadoch hodných osobitného zreteľa nechať
vypracovať nový doklad o vodotesnosti žumpy. Ide najmä o prípady, kedy je dôvodné
podozrenie, že prevádzkou žumpy môže dochádzať k znečisťovaniu podzemných
a povrchových vôd alebo ku kontaminácii pôdy.
§5
Budovanie domových čistiarní odpadových vôd
(1) Domová čistiareň odpadových vôd sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody nemožno
odvádzať do verejnej kanalizácie.
(2) Stavba domovej čistiarne odpadových vôd musí zodpovedať príslušným všeobecne
záväzným právnym predpisom a technickým normám, musí byť vybudovaná v súlade s
projektovou dokumentáciou, ktorá bola vypracovaná kvalifikovanou osobou a ktorá je
nevyhnutná pre vydanie stavebného povolenia.
(3) Umiestnenie domovej čistiarne odpadových vôd na pozemku musí umožňovať
jednoduchý prístup k technológii.
(4) Domovú čistiareň odpadových vôd možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej
umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel.
§6
Povinnosti spojené s prevádzkou domovej čistiarne odpadových vôd
(1) Domová čistiareň odpadových vôd musí spĺňať nesledujúce parametre:
účinnosť minimálne 95 %,
nehlučný chod,
parotesnosť,
kvalita vyčistenej vody musí zodpovedať požiadavkám príslušných predpisov9) na
kvalitu vypúšťaných odpadových vôd do povrchových aj podzemných vôd.
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(2) Stavebník je povinný certifikát (akceptovaný príslušným vodoprávnym orgánom),
povolenia týkajúce sa prevádzkovej bezpečnosti daného typu čistiarne ako aj záručný doklad
od technológie uchovať po dobu životnosti ním užívaného a spravovaného zariadenia na
čistenie odpadových vôd a je povinný pravidelne podľa doporučení výrobcu alebo predajcu
domovej čistiarne odpadových vôd vykonávať kontrolu chodu zariadenia (kontrola
prevzdušňovania, cirkulácie kalu a iné) a prípadne pravidelné odkalenie tohto zariadenia
(podľa potreby).
(3) Pri osádzaní zariadenia do zeme je nutné zohľadniť hladinu podzemnej vody a v prípade
potreby zabezpečiť osadenie čistiarne tak, aby odpadová voda nepresakovala do okolitého
prostredia a neznečisťovala ho (napríklad osadenie do oceľobetónovej nádrže). Po správnom
osadení je nutné nádrž pripojiť na prítokové a odtokové potrubie, vzduchový rozvod a na
zdroj elektrickej energie.
§7
Kontrola a Sankcie
(1) Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto VZN sú oprávnení vykonávať:
a) primátor Mesta Želiezovce,
b) Mestská polícia Mesta Želiezovce,
c) poverení zamestnanci referátu životného prostredia Mestského úradu v
Želiezovciach,
d) hlavný kontrolór Mesta Želiezovce,
e) poslanci Mestského zastupiteľstva Mesta Želiezovce.
(2) Za porušenie povinností ustanovených týmto VZN môžu byť fyzické a právnické osoby
postihnuté v zmysle § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
príslušným orgánom alebo im môže byť Mestskou políciou uložená pokuta v rámci
blokového konania do výšky 33 €.
(3) Primátor Mesta Želiezovce môže uložiť pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie za porušenie ustanovení tohto nariadenia, v zmysle § 13 ods.9
písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do výšky
6638 €.
(4) Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(5) Výnos z pokút uložených mestom je príjmom rozpočtu mesta.

TRETIA HLAVA
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§8
Spoločné ustanovenie
Týmto všeobecne záväzným nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z
iných právnych predpisov.
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§9
Záverečné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prejednané a schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Želiezovciach č. 48/2011 zo dňa 28.4.2011.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2012 s výnimkou
ustanovenia § 4 ods. 1, ktoré nadobúda účinnosť dňom 1.1.2015.
_________________________________________________________________________________________________________________

1) § 11 ods. 2 a 3 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Zb. 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
2) STN 75 6081, STN 75 6402, STN 75 5115
3) § 11 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z.
4) § 52 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)
5) § 39 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov
6) STN 75 6081 žumpy na splaškové odpadové vody
7) § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a § 36
ods. 7 písm. a) zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších
právnych predpisov
8) § 36 ods. 12 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších právnych predpisov
9) Nariadenie vlády SR č. 296/2005 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele
povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd

V Želiezovciach, dňa 4.5.2011
Ing. arch. Pavol BAKONYI
primátor mesta
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