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Všeobecne záväzné nariadenie obce 

č. 1/2018 
o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Sokoľany 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch 

 

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 zákona č. 250/ 2012 Z.z. o regulácii 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 č. 397/2003 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní 

množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe 

výpočtu množstva vypúšťaných vôd,  

 

sa uznieslo na tomto 

 

Všeobecne záväznom nariadení o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Sokoľany 

(ďalej len „VZN“). 

 

I. časť 
§ 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 Sokoľany a tiež upravuje podmienky výstavby 

a prevádzky domových žúmp v obci i zneškodňovania ich obsahu. 

 

§ 3 

Vymedzenie základných pojmov 

 

Na účely tohto VZN: 

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. 

2.) Pôvodca - producent odpadových vôd (ďalej len „producent“) - je každý koho činnosťou 

odpadová voda vzniká, tiež každá domácnosť, ktorá je napojená na verejný vodovod, resp. má 

vlastný zdroj vody (studňu). 

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.) 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. 

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 na zhromažďovanie (akumuláciu) odpadových vôd z domácností. 

Žumpa nie je vodnou stavbou a nevzťahuje sa na ňu režim vodného zákona. Vody zo žúmp 

sa odvádzajú na likvidáciu do zariadení čistiarne odpadových vôd (ďalej len „ČOV“), 

ktorej prevádzkový poriadok to umožňuje. 

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. 

Obsah žúmp je podľa Zoznamu II prílohy č.1 vodného zákona škodlivou látkou a platia pre 

ňu ustanovenia § 39 zákona č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

6.) Septik - je zariadenie na čistenie odpadových vôd, z ktorého sú vody následne vypúšťané 

do povrchových alebo podzemných vôd. Jedná sa o vodnú stavbu v zmysle vodného zákona1, 

ktorej prevádzkovateľ musí mať okrem stavebného a kolaudačného rozhodnutia aj povolenie 

na nakladanie s vodami t.j. vypúšťanie odpadových vôd do povrchových alebo podzemných 

vôd. Sú to prietokové podzemné nádrže umiestnené slúžiace k odsedimentovaniu splaškov. 

Priestor nádrže je rozdelený prepážkami na dve až tri komory, postupne pretekané, v ktorých 

sa zhromažďuje usádzajúci sa a postupne vyhnívajúci kal. 

 

§ 4 

Všeobecné ustanovenie 

 

1.) Verejná kanalizácia v obci Sokoľany 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 Sokoľany. 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. 

 

II. časť 
§ 5 

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 na 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 producentom pripojenie na verejnú kanalizáciu, ak sa pripájaný objekt alebo 

nehnuteľnosť, nachádza na území s kanalizačnou sieťou a ak je to technicky možné. 

3.) Sledovať akosť a merať množstvo odpadových vôd vypúšťaných z ČOV do povrchových 

vôd - recipientu. 

4.) Umožniť prístup k verejnej kanalizácii a ČOV osobám, ktoré sú na to oprávnené podľa 

vyššie uvedených zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

5.) Poskytovať ministerstvu a príslušným orgánom verejnej správy údaje potrebné na 

spracovanie situačných správ za uplynulý rok na úseku verejnej kanalizácie. 

 

§ 6 

Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 

 

1.) Prevádzkovateľ – obec Sokoľany 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.) Zabezpečuje 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. 

 

§ 7 

Odvádzanie odpadových vôd 

 

1.) Verejnou kanalizáciou môžu byť odvádzané len odpadové vody v akosti a množstve podľa 

podmienok stanovených prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie a ČOV obce. 

2.) Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody je povinný pri ich likvidácii 

dodržiavať všetky platné právne predpisy. 

3.) 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 a vlastník nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný 

spôsob nakladania s odpadovými vodami. 

4.) Producent zodpovedá za nakladanie s týmto vodami a je povinný vznik odpadových vôd 

čo najviac obmedzovať. 

5.) Pri nakladaní s odpadovými vodami je každý povinný chrániť zdravie obyvateľstva 

a životné prostredie. 

6.) Vlastník nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na ulici s nevybudovanou verejnou kanalizáciou 

je povinný odpadové vody odvádzať do nepriepustnej žumpy a po jej naplnení zabezpečiť 

jej vývoz do ČOV. Odpad zo žúmp je zakázané vypúšťať do vodných tokov, miestnych 

rigolov či na vlastné alebo cudzie pozemky. Obec si vyhradzuje právo vyžiadať od 

producenta odpadových vôd doklad o ich zneškodnení. 



7.) Ak sa vlastník verejnej kanalizácie nedohodne s producentom inak a ak nie je množstvo 

vypúšťaných odpadových vôd merané, má sa za to, že odberateľ, ktorý odoberá vodu z 

verejného vodovodu, vypúšťa do verejnej kanalizácie také množstvo vody, ktoré podľa 

zistenia odobral z verejného vodovodu s pripočítaním množstva vody získaného z iných 

zdrojov. Množstvo odpadových vôd z domácností určí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie 

aj z množstva odoberanej vody, pričom vychádza zo smerných čísiel spotreby vody na 

jednotlivé druhy spotreby vody stanovené vyhláškou MŽP SR č. 397/2003 Z. z..  

Množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie na osobu za rok s 

prihliadnutím na známe skutočnosti a pomery v obci je v priemere stanovené na 33 m3/1 

osobu/1 rok. Takto zistené, resp. stanovené množstvo odpadových vôd je podkladom na 

vyúčtovanie stočného. 

 

§ 8 

Platenie poplatku za stočné 

 

1)Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a ich čistenie v zariadení ČOV 

platí producent vlastníkovi verejnej kanalizácie a ČOV poplatok za stočné. 

2.) Výšku poplatku za odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou (stočné) 

potvrdzuje podľa § 9 ods.1 písm. b) prvého bodu v spojení s § 14 ods. 8 zák. č. 250/2012 Z .z. 

o regulácií v sieťových odvetviach Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.  

Potvrdením o cene č. 0751/2017/V-PC  zo dňa 21.2.2017 je na obdobie od 1.1.2017 do 

31.12.2021 týmto Úradom pre obec Sokoľany potvrdená maximálna cena za odvádzanie a 

čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,9602 €/m3. 

3.) Poplatok za čistenie 1 m3 odvedenej odpadovej vody je stanovený v súlade s vyhl. MŽP 

SR č. 397/2003 Z. z.  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej 

verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva 

vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby 

vody. 

4.) Pri stanovení výšky poplatku vychádza prevádzkovateľ zo smerných údajov množstva 

odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie, resp. zvážaných priamo na ČOV, na 

osobu za rok s prihliadnutím na známe skutočnosti a pomery v obci, z meraných údajov 

množstva odpadových vôd na zariadení ČOV a z výšky oprávnených nákladov obce na 

činnosť a prevádzku samotnej ČOV. 

Výška poplatku je stanovená nasledovne: 

a) obyvatelia v domácnostiach v obci paušálne - 0,96 €/m3, čo pri mernej spotrebe vody  na 

jedného obyvateľa v domácnosti v množstve 33,0 m3/1 osobu/rok predstavuje výšku 

poplatku 31,68 €/1 osobu/rok, 

b) právnické osoby, podnikateľské prevádzky a zariadenia v obci platia poplatok vo výške 

0,96 €/m3 vypúšťaných odpadových vôd, pričom množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa 

odvíja od nimi spotrebovaného množstva vody dodávaného verejným vodovodom a 

preukázané odpočtom z meradla vlastníka verejného vodovodu. 

5.) Stanovenú výšku poplatku za stočné sú povinní platiť všetci producenti podľa § 3 tohto  

VZN, t.j. občania, domácnosti, právnické osoby, podnikateľské prevádzky a zariadenia v obci, 

ktoré sú napojené na verejný vodovod, resp. majú vlastný zdroj vody (studňu) a kanalizačnou 

prípojkou sú napojení na verejnú kanalizáciu ústiacu do ČOV Sokoľany resp. ktorých 

odpadové vody zo žúmp sú cisternovým vozidlom dopravené na likvidáciu do ČOV 

Sokoľany. 

6.) Obyvatelia v domácnostiach platia uvedený poplatok za každého člena, ktorý sa v obci v 

danom roku zdržiava, a to v adekvátnej výške zodpovedajúcej dobe, počas ktorej sa 



skutočne v obci zdržiava. Výška poplatku sa zníži prepočtom o 1/12 z výšky ročného 

poplatku na každý celý mesiac, počas ktorého sa člen domácnosti v obci nezdržiava. 

7.) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, 

ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže 

splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. Podmienky pre vrátenie 

poplatku alebo jeho pomernej časti sú: 

a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce 

b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenie (napr,: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, 

zánik práva užívania nehnuteľnosti a pod.) 

8.)  Obec na základe písomnej žiadosti zníži poplatok za obdobie, za ktoré poplatník 

správcovi dane preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období 

nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Sokoľany. Podkladmi pre zníženie poplatku sú 

hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obec 

Sokoľany a to: 

a) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní 

b) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa 

o zamestnaní spolu  s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní. 

V prípade, že doklad podľa písmen a.) a b.) bodu 8.nie je v slovenskom alebo českom 

jazyku, je potrebné k dokladom doložiť aj preklad listiny, pričom sa nevyžaduje 

úradný preklad. Tento doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. 

Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12 

príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady 

podľa písmena a.) a b.) bodu 8. nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká. 

9.) Obec na základe písomnej žiadosti poplatky odpustí za obdobie, za ktoré poplatník 

správcovi dane preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období 

nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Sokoľany. Podkladmi pre zníženie poplatku sú 

hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obec 

Sokoľany a to: 

a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu 

b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou 

formou 

c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou. 

V prípade, že doklad podľa písmen a);  b.) a  c.) bodu 9.nie je v slovenskom alebo 

českom jazyku, je potrebné k dokladom doložiť aj preklad listiny, pričom sa 

nevyžaduje úradný preklad. Tento doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením 

poplatníka. 

Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12 

príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady 

podľa písmen a.);  b.) alebo c.)  bodu 9 nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká. 

10.)  Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti 

zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. O odpustení alebo znížení 

poplatku rozhoduje starosta obce po predchádzajúcom prerokovaní v obecnom zastupiteľstve. 

11.)  Obyvatelia v domácnostiach uhrádzajú poplatok priamo do pokladne alebo na účet obce 

jednorazovo v plnej výške do 30.04. kalendárneho roka, alebo v dvoch splátkach; prvá 

splátka v termíne do 30.04. a druhá splátku do 30.09. kalendárneho roka. 

12.) Právnickým osobám, podnikateľským prevádzkam a zariadeniam v obci vystaví správca 

poplatku za likvidáciu ich splaškových vôd faktúru s uvedením termínu a množstva 

likvidovaných vôd, a to 2x ročne, spravidla samostatne za každý polrok, resp. po odpise 

záznamov na meradle spotreby vody dodávanej verejným vodovodom. 

13.) Občania a domácnosti, ktorí z objektívnych príčin nie sú napojení prípojkou na verejnú 



kanalizáciu (verejná kanalizácia na ulici ešte nie je vybudovaná, resp. technicky nie je 

možne prípojku zriadiť), sú povinní zabezpečiť si samostatne  odvoz  a likvidáciu odpadových 

vôd z vlastných prostriedkov v skutočnej výške na vlastné náklady, a to minimálne 1x ročne    

14.) Občania a domácnosti, ktorí z objektívnych príčin nie sú napojení prípojkou na verejnú 

kanalizáciu a z rôznych iných príčin si zabezpečujú odvoz a likvidáciu svojich odpadových 

vôd samostatne, sú povinní : 

- nahlásiť takúto skutočnosť na obecnom úrade, 

- 1x ročne preukázať obecnému úradu zodpovedajúci doklad, ktorý to potvrdzuje, tiež čestné 

prehlásenie uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN o zvolenom spôsobe likvidácie svojich 

odpadových vôd s uvedením ich množstva, termínu vývozu, miesta likvidácie a s 

identifikáciou a adresou firmy či fyzickej osoby, ktorá im uvedenú službu vykonala,  

- uchovávať doklady preukazujúce zvolený spôsob likvidácie odpadových vôd. 

Za zvolený postup likvidácie svojich odpadových vôd pred zákonom v plnej miere 

zodpovedajú. 

 

 

III. časť 
§ 9 

Stavebné podmienky na budovanie žumpy 

 

1.) Žumpa sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať priamo do 

verejnej kanalizácie. 

2.) Na stavbu žumpy sa vydáva stavebné povolenie alebo postačí ohlásenie drobnej stavby, 

pokiaľ spĺňa podmienky určené zákonom 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 osobitným konaním. 

3.) Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným právnym predpisom a technickým normám. 

4.) Žumpa musí byť umiestnená a riešená tak, aby bolo možné výhľadové pripojenie stavby 

na verejnú kanalizáciu. 

5.) Žumpa sa umiestňuje tak, aby jej obsah bolo možné bez problémov vyberať. 

6.) Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou je daná 

slovenskými technickými normami.1 

7.) Do žumpy nesmie byť odvedená zrážková voda. 

8.) Dno a steny žumpy musia byť vodotesné. 

9.) Stavebník je povinný predložiť doklad o vodonepriepustnosti žumpy vypracovaný osobou 

oprávnenou takýto doklad vydať, a to už pri kolaudačnom konaní. Doklad 

o vodonepriepustnosti žumpy uchová stavebník po dobu jej životnosti. 

 

 

§ 10 

Prevádzkové požiadavky na žumpy a povinnosti spojené s jej užívaním 

 

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 alebo prostredníctvom zmluvného partnera obce. 



3.) Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie zamestnancom obce Sokoľany 

alebo obcou povereným osobám doklad o spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy. 

Týmto nie sú dotknuté práva iných kontrolných orgánov oprávnených na takúto kontrolu. 

4.) Prevádzkovateľ žumpy je povinný uchovať si doklad o zneškodnení odpadových vôd zo 

žumpy po dobu min. jedného roka. 

5.) Prevádzkovateľ žumpy je povinný v prípadoch hodných osobitného zreteľa nechať 

vypracovať nový doklad o vodonepriepustnosti žumpy. Ide najmä o prípady, ak sa pri 

kontrole zistí, že znečisťovanie vôd - napr. studní, potokov a riek, prípadne pôdy v okolí 

žumpy je v príčinnej súvislosti s jej technickým stavom, resp. kedy sa jedná o dôvodné 

podozrenie, že prevádzkou žumpy môže k znečisťovaniu vôd či kontaminácii pôdy 

dochádzať. 

 

§ 11 

Vyprázdňovanie obsahu žumpy 

 

1.) Zneškodniť obsah žumpy môže len osoba na to oprávnená a len v súlade s platnými 

právnymi 

predpismi. 

2.) Obec Sokoľany, v súlade s právnymi predpismi,2 dáva na vedomie, že najbližšími 

spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú vývozom žúmp sú: 

 

FIRMA BLESK s.r.o. ( IČO 459 64 904) 

Bočiarska 38 

044 15 Košice-Šaca 

tel: 0903 625 114 

 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. (IČO365 70 460) 

Komenského 50 

042 48 Košice 

tel: 055/79 52 777 

tel: 055/79 84 777 

 

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.) Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. 

5.) Zakazuje sa vypúšťanie obsahu žúmp do záhrad, priekop, na trávnaté plochy, na všetky 

poľnohospodárske a lesné pozemky, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy. Prísne 

sa zakazuje vypúšťanie obsahu žúmp do povrchových a podzemných vôd či ich vyvážanie 

do vodných tokov. 

Zakazuje sa vypúšťanie obsahu žúmp do povrchových a podzemných vôd a do verejnej 

kanalizácie mimo miest na to určených. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. časť 
§ 12 

Sankcie 

 

1.)Priestupky  na úseku porušenia zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a 

verejných kanalizáciách prejednáva  podľa § 36 ods.5 zákona č.442/2002 Z.z.  príslušný 

Okresný úrad a môže za  ne uložiť  fyzickým a právnickým osobám  pokutu  od 16 eur do 829 

eur . 

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje zákon č. 372/ 1990 Zb. o priestupkoch v 

platnom znení. 

  

2)  Obec Sokoľany môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na 

podnikanie pokutu až  do výšky 6 638 eur za porušenie ustanovení tohto  všeobecne 

záväzného nariadenia v súlade s ust. § 27b  ods 1. ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

  

§ 13 

Záverečné ustanovenia 

 
1.) Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch sa uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia 

obce č. 1/2018 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Sokoľany na svojom zasadnutí 

dňa 14.12.2018 uznesením č. 12 /2018 a toto VZN nadobúda účinnosť 1.1. 2019 

2.)Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné 

nariadenie obce Sokoľany č. 1/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania 

vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Sokoľany zo dňa 15.7.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 František Beregszászi 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1 k VZN č. 1./ 2018 

 

H L Á S E N I E 
 

O ZNEŠKODŇOVANÍ ODPADOVÝCH VÔD ZO ŽÚMP 

Podpísaný ............................................................................................................ 

trvale bytom Sokoľany, ...................................................................................... 

 

týmto 

č e s t n e p r e h l a s u j e m , 
 

že likvidáciu odpadových vôd ktorých som s rodinou producentom na uvedenej adrese v obci, 

som v roku .......................... 

 

zabezpečil prostredníctvom firmy /PO/, FO : 

názov, adresa sídla, ................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

zodpovedný pracovník .............................................................................................................. 
/meno, priezvisko, funkcia/ 

.................................................................... 

 

/podpis, pečiatka, zodpov .pracovníka/ 

 

 

resp. o spôsobe vývozu obsahu žumpy predkladám tento doklad : 

........................................................................................................................................... 

že zvoz obsahu žumpy bol vykonaný dňa .................................................. 

a jej obsah vypustený na ČOV ................................................................... 

v množstve ............................. 

.................................................................... 

/podpis, pečiatka, zodpov .pracovníka/ 

resp. o spôsobe likvidácie obsahu žumpy predkladám tento doklad : 

 

........................................................................................................................................... 

 

V Sokoľanoch dňa ................................. 

 

.................................................................... 

/podpis producenta odpadových vôd/ 


