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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 2/2022 

 
Obce Malé Vozokany 

o podmienkach odvádzania odpadových vôd do splaškovej kanalizácie 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Obecné zastupiteľstvo v Malých Vozokanoch v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 

369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení platných zmien a doplnkov sa na svojom  

2. zasadnutí dňa  15. 12. 2022  uznieslo vydať všeobecne záväzné nariadenie 

o podmienkach odvádzania odpadových vôd do splaškovej kanalizácie. 

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenie 

 
     Za splaškové vody sa považujú všetky vody, ktoré  po použití odtekajú z domácnosti. 

Tieto delíme na vody  s anorganickým znečistením (mydlá, prášky na pranie a iné saponáty) 

a na vody s biologickým znečistením ( WC). 

 

Článok 2 

     Do vybudovanej kanalizácie je zakázané vypúšťať nasledovné látky: 

 

- rádioaktívne, infekčné, choroboplodné  a iné látky ohrozujúce zdravie 

človeka a bezpečnosť pracovníka obsluhujúceho ČOV 

- látky narušujúce materiál stokovej siete alebo ČOV 

- látky ohrozujúce prevádzku ČOV alebo spôsobujúce poruchy v stokovej 

sieti 

- horľavé a výbušné látky, prípadne látky, ktoré zmiešaním so vzduchom 

alebo vodou tvoria výbušné zmesi, prípadne dusivé a  otravné zmesi 

- nezávadné látky, ktoré však zmiešaním s inými látkami vyskytujúcimi sa 

v kanalizácii, vyvíjajú jedovaté látky 

- soli, použité v období zimnej údržby komunikácií, v množstve 

presahujúcom priemer na toto obdobie 

- uličné nečistoty v množstve presahujúcom 200 mg/l 

- ropa a ropné látky v množstve presahujúcom 20 mg/l pri kanalizácii 

a ČOV 

- fekálie z hospodárskeho dvora a od ošípaných 

- priame prečerpávanie žumpy do kanalizácie 

 

 

Článok 3 

Spôsob  kontroly kvality vypúšťania vôd do obecnej kanalizácie 

 

     V prípade, že prevádzkovateľ stokovej siete – obec, bude mať podozrenie, že 

producent odpadových vôd vypúšťa látky, ktoré sa nesmú vypúšťať do 



kanalizačnej siete, ktoré sú uvedené v článku 2 ,  a nebude dodržiavať toto VZN  

má právo vyrubiť pokutu do výšky 331,93 EUR . 

 

Článok 4 

                              Cena za likvidáciu odpadu v prevádzke 

 

1. Cena za likvidáciu odpadu vychádza z potreby úhrady najnevyhnutnejších nákladov  na 

prevádzku ČOV a kanalizáciu. Prevádzkové náklady spočívajú v spotrebe elektrickej 

energie, v rozbore vzoriek, prevádzkovej údržbe a odmene pracovníka ČOV. 

 

2. Pri priamom napojení domácnosti v obci Malé Vozokany  na ČOV sa poplatok, určuje na 

jednu fyzickú osobu žijúcu v domácnosti vo výške 30,- Eur/rok/osoba. 

Poplatok je splatný do 30.novembra, alebo   v dvoch splátkach   

-   prvá   splátka do 30. 06.  -  50 % z celkovej ročnej ceny 

-   druhá splátka do 30. 11.  -   kalendárneho roka  

 

3. Dovezenie obsahu žúmp do kanalizácie je možný len v prípade, že je vopred vybavený 

súhlas  prevádzkovateľa ČOV.  Pri  porušení tohto nariadenia, bude vyrubená pokuta tak,  

ako je to uvedené v článku 3. 

4. Majiteľ, ktorý nemá pripojenie na kanalizáciu, je povinný priniesť potvrdenie od 

renomovaného odberateľa splaškových vôd, že takéto vody vypustil do ČOV, alebo do 

inej prevádzky, ktorá spracováva kanalizačný odpad. 

Článok 5 

Záverečné ustanovenie 
 

1. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č.4/2009 a jeho Dodatok č. 1/2011,ktorý bol 

schválený na 6. zasadnutí OZ obce Malé Vozokany dňa  7. 12. 2011. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na 2. zasadnutí obecného zastupiteľstva 

obce Malé Vozokany dňa 15. 12. 2022. VZN nadobudne účinnosť dňa 01. 01. 2023. 

 

Vyvesené dňa: 29. 11. 2022    Vyvesené dňa: 16. 12.2022 

Zvesené dňa:   14. 12. 2022     Zvesené dňa:    31.12.2022 

        Účinné:     01.01.2023 

 

 

 

                                                                                    Mgr. Jana Ďurčeková 

                                                                                                    starostka obce 

 

  

  



                                                                                                                           
    


