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Obecné   zastupiteľstvo  v  Mysline  na základe ustanovenia § 6 zákona č.369/1990 

Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č.50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom  poriadku  (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona NR 

SR č.442/2002 o  verejných vodovodoch a verejných kanalizácií, v znení zákona č.364/2004 

Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov 

 

 vydáva toto   

 

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č.1/2011  

o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového 

odtoku a spracovania odpadových vôd v obci Myslina 
 

 
čl.1 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 

Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) ustanovuje povinnosti majiteľov 

nehnuteľnosti (fyzické a právnické osoby) na území obce Myslina pri výstavbe kanalizačných 

prípojok a pri následnom vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie, odvádzanie vôd 

z povrchového odtoku.                   

 
čl. 2 

ZÁKLADNÉ POJMY 

1. Verejnou kanalizáciou  alebo jej súčasťou sa rozumie prevádzkovo samostatný súbor 

objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových 

vôd  umožňujúcich  neškodný príjem ,odvádzanie a čistenie odpadových vôd. 

2. Za verejnú kanalizáciu ani jej súčasť sa nepovaţujú: 

a. kanalizácie, ktoré neslúžia na hromadné odvádzanie odpadových vôd, 

b. samostatné kanalizácie na odvádzanie vôd z jednotlivých objektov a zariadení, 

c. dažďové výpusty a ich prípojky, 

d. kanalizácie slúžiace výlučne na odvádzanie vôd z povrchového odtoku 

z komunikácii a verejných plôch – dažďové, 

e. záchytné priekopy, 

f. domové čistiarne odpadových vôd a žumpy, 

g. kanalizačné prípojky 

3. Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z 

pozemkov alebo z miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo 

stavby až po zaústenie do verejnej kanalizácie. Kanalizačnou prípojkou sa odvádza 

odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu 

4. Odpadovou (splaškovou) vodou sa rozumie voda obsahujúca rôzny podiel odpadových 

vôd z domácnosti. Za odpadovú vodu sa nepovažuje voda obsahujúca ropné, toxické, 

chemické, mastné,  a iné nebezpečné látky a nečistoty, ktoré môžu ohroziť biologický 

proces čistenia odpadovej vody a poškodzovať životné prostredie. 
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5. Producentom odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie 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. 

 
 

čl.3 

VODA Z POVRCHOVÉHO ODTOKU 

1. Voda z povrchového odtoku (daţďová voda) je voda z atmosférických zrážok, 

dopadajúca na pozemok a stavby nachádzajúce sa na tomto pozemku. Voda 

z povrchového odtoku (dažďová voda), dopadajúca na strechu stavebných objektov alebo 

ich časti, ako aj voda dopadajúca na pozemok musí byť odvedená do podzemného alebo 

povrchového odvodňovacieho kanála, nachádzajúceho sa v blízkosti pozemku, pomocou 

vpustov alebo odvodňovacieho potrubia.  

2. V prípade, ak sa v blízkosti pozemku nenachádza odvodňovací kanál alebo technické 

parametre kanála neumožňujú odviesť vodu do odvodňovacieho kanála, voda 

z povrchového odtoku musí byť zvedená do terénu v rámci pozemku majiteľa. Na 

pozemku sa pre tieto účely vybuduje trativod, resp. vsakovacie  objekty. 

3. Náklady spojené s odvedením dažďovej vody z povrchového odtoku alebo vybudovaním 

trativodu hradí majiteľ nehnuteľnosti, na ktorú zrážky spadnú. 

4. Pri odvádzaní dažďovej vody z povrchového odtoku nesmie dôjsť k narušeniu 

vlastníckeho práva susedných nehnuteľnosti a ani k poškodeniu priľahlých nehnuteľnosti 

vplyvom nevhodného umiestnenia trativodu. 

5. Odvádzať daţďovú vodu  z  povrchového odtoku do verejnej kanalizácie je 

zakázané. 

6. Odvádzať daţďovú vodu na miestne komunikácie je zakázané. 

 

čl.4 

ODVOZ A ZNEŠKODNENIE ODPADOVÝCH VÔD ZO ŢÚMP 

1. V miestach kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia sa odpadové vody odvádzajú do 

žúmp, vybudovaných v zmysle stavebného povolenia. Žumpa je zakrytá podzemná 

vodotesná nádrž bez odtoku na akumuláciu odpadových vôd z domácnosti. Zneškodnenie  

odpadových vôd sa v takom prípade  zabezpečuje na vlastné náklady vyčerpaním 

a odvozom oprávnenou osobou. 

2. Vlastník žumpy je povinný predložiť na požiadanie zamestnancov obce Myslina alebo 

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

V prípade, že takýto doklad nebude obci preukázaný , obec v zmysle § 77 ods.1,písm.b, 

vodného zákona, vyvolá jednanie na Obvodnom  úrade ŽP. 

3. Odpad zo žúmp a septikov je zakázané vypúšťať do vodných tokov, miestnych rigolov a 

prečerpávať do vybudovaných kanalizačných šácht. 

 

 

čl.5 

PREVÁDZKA VEREJNEJ KANALIZÁCIE 

1. Vlastníkom kanalizácie a ČOV je Obec Myslina.  
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2. Prevádzkovateľom  verejnej kanalizácie a čističky odpadových vôd je VVS Humenné. Jej 

povinnosťou je prevádzkovanie a sústavné zabezpečenie potrebnej kapacity verejnej 

kanalizácie ČOV a vytváranie predpokladov a podmienok  na jej hospodárnu a 

bezporuchovú prevádzku v súlade s technickými normami a prevádzkovým poriadkom 

kanalizácie a ČOV. 

3. Osoby poverené prevádzkovateľom sú oprávnené vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na 

cudzie pozemky na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejnej kanalizácie 

 

čl. 6 

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKY 

1. Obyvatelia obce Myslina vlastníci resp. užívatelia nehnuteľnosti z ktorých činnosti 

vznikajú odpadové vody a ktoré sa nachádzajú v časti s vybudovanou verejnou 

kanalizáciou sú povinný sa na verejnú kanalizáciu napojiť. 

2. Vybudovanie kanalizačnej prípojky a napojenie na verejnú kanalizáciu je možné len 

s písomným súhlasom vlastníka verejnej kanalizácie na základe  písomnej  žiadosti. 

3. Miesto pripojenia kanalizačnej prípojky, alebo umiestnenie revíznej kanalizačnej šachty 

na kanalizačnej prípojke určí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie. 

4. Ak nie je na kanalizačnom potrubí počas výstavby osadená odbočka, napojenie prípojky 

sa vykoná vyvŕtaním otvoru do potrubia a osadením špeciálnej spojky. Zásah do verejnej 

kanalizácie môže vykonávať len oprávnená osoba so súhlasom vlastníka verejnej 

kanalizácie. 

5. Spôsob napojenia prípojky musí byť vykonaný tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo 

k znefunkčneniu verejnej kanalizácie. 

6. Odvádzať odpadové vody do verejnej kanalizácie môže majiteľ nehnuteľnosti alebo 

producent len na základe  písomnej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd medzi ním 

a vlastníkom verejnej kanalizácie. 

 

čl.7 

PRIESTUPKY, SANKCIE A POKUTY 

1.  Priestupku voči tomuto nariadeniu sa dopúšťa  ten kto 

a. vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne odpadových vôd 

    a žumpy 

b. vlastník nehnuteľnosti na ktorej vzniknú odpadové vody, ak nepripojí nehnuteľnosť 

na verejnú kanalizáciu 

c. nesplní technické podmienky  týkajúce sa miesta a spôsobu pripojenia na verejnú 

kanalizáciu 

d. neuzatvorí zmluvu o pripojení a likvidácií  odpadových vôd s vlastníkom verejnej 

kanalizácie 

e. nevie písomne preukázať spôsob likvidácie odpadových vôd ak v mieste producenta 

nie je vybudovaná verejná kanalizácia 

f. odvádzať dažďovú vodu z povrchového odvodu do verejnej kanalizácie 

g. odpad zo žúmp a septikov, vypúšťa do vodných tokov, miestnych rigolov 

a prečerpáva do vybudovaných kanalizačných šácht 
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h. kto vyhadzuje alebo vysypáva do verejnej kanalizácie predmety ktoré môžu ohroziť 

funkciu verejnej kanalizácie alebo poškodiť proces biologického čistenia odpadových 

vôd. 

2. Za priestupok uvedený v odseku 1.písm.a, b, c, bude vlastníkovi nehnuteľnosti  

uloţená pokuta vo výške  165,97 €. 

3. Za priestupok uvedený v odseku 1.písm, d, bude vlastníkovi nehnuteľnosti uloţená 

pokuta vo výške 331,94 € 

4. Za priestupok v odseku 1.písm.e, bude vlastníkovi nehnuteľnosti uloţená pokuta vo 

výške 165,97 € 

5. Za priestupok v odseku 1.písm.f,  bude vlastníkovi uloţená  pokuta vo výške 331,94€ 

6. Za priestupok  v odseku 1.písm.g a h, bude vlastníkovi  nehnuteľnosti uloţená 

pokuta vo výške 663,88 € 

   

čl. 8 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na 

zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 

neskorších predpisov. 

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Mysline 

dňa 31.08.2011 uznesením č. 7 Všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť dňom 

16.09.2011 (15 dní po schválení v OZ) 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušujú všetky 

uznesenia ktoré odporujú tomuto všeobecne záväznému nariadeniu. 

 

 

 

 
Vyvesené po schválení         

  

 dňa: 02.09.2011           

 

 

 

VZN nadobúda účinnosť dňa: 16.09.2011 

 

 

 

 

Helena Podolinská v.r. 

starosta obce 


