
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE     Č I R Č 

č. 6/2019 

 

ktorým sa určujú pravidlá vypúšťania splaškových vôd              

              do miestnej kanalizácie, ich následné čistenie a spoplatnenie  
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Obec Čirč, Obecné zastupiteľstvo v Čirči v zmysle § 4 ods. 3 písm. i), § 6 zákona č.  

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto 

všeobecne záväzného nariadenia Obce Čirč, ktorým sa určujú pravidlá vypúšťania 

splaškových vôd a dažďových vôd do miestnej kanalizácie, ich následné čistenie 

a spoplatnenie pre občanov obce  

 

 

§  1 

Úvodné ustanovenie 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade s platnou právnou úpravou pravidlá 

pre vypúšťanie splaškových vôd a dažďových vôd a  ich spoplatnenie tak pre občanov obce, 

podnikateľov ako aj pre právnické osoby pôsobiace na území obce. 

 

§ 2 

Predmet úpravy VZN 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 

a) vymedzenie základných pojmov 

b) podmienky vypúšťania splaškových do miestnej kanalizácie 

c) spoplatnenie stočného 

d) spôsob, forma a miesto zaplatenia poplatku 

e) odpustenie poplatku 

f) neoprávnené napojenie na obecnú kanalizáciu a neoprávnené vypúšťanie odpadovej vody 

do obecnej kanalizácie 

g) sankcie 

 

§ 3 

Vymedzenie základných pojmov 

 

 Obecnou kanalizáciu je kanalizácia v obci Čirč. 
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Kanalizačná prípojka je úsek potrubia od miesta odbočenia z verejnej kanalizácie 

k pripojenému objektu. Vlastníkom je osoba, ktorá zriadila prípojku na vlastné náklady. 

 

 

§  4 

Podmienky vypúšťania splaškových vôd  

 

1) Do miestnej kanalizácie môžu byť vypúšťané len splaškové vody  

2) Každý občan má na základe žiadosti adresovanej obecnému úradu možnosť napojiť sa na 

miestnu kanalizáciu. Obec na základe žiadosti uzatvorí s vlastníkom nehnuteľnosti zmluvu 

o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd. 

3) V prípade že rodinný dom, alebo iná bytová jednotka nie je napojená na miestnu 

kanalizáciu a napriek tomu vypúšťa obsah žúmp cez čerpadlá do kanalizačných šachiet 

musí každé vypúšťanie nahlásiť vopred na obecnom úrade. Aj takého vypúšťanie je 

spoplatnené podľa sadzobníka. 

4) Zneškodňovanie splaškov z domácností a zariadení, ktoré nie sú napojené na obecnú 

kanalizáciu, musí byť preukázané dokladom o vývoze a likvidácií. 

 

 

§  5 

Spoplatnenie stočného 

 

1) Za likvidáciu splaškových a dažďových vôd  cestou obecnej kanalizácie a ČOV každý 

občan s trvalým alebo prechodným pobytom, ako aj občan, ktorý sa dlhodobo zdržuje v  

obci Čirč bez prihlásenia sa na trvalý alebo prechodný pobyt a ktorý touto cestou likviduje 

splaškové vody a dažďové vody zaplatí poplatok – stočné: 

 

a) v domácnostiach vybavených vodomermi sa stanovuje poplatok:  0,55 €/m³/rok 

b) v domácnostiach, ktoré nemajú vodomer sa stanovuje poplatok: 24,75 €/osobu/rok 

(( podľa vyhlášky č. 397/2013 Z.z.  v znení 209/2013 Z.z. – 45 m³/osobu/rok ) x 0,55 

€/m³) (bez ohľadu na to či sú pripojený na súkromný alebo verejný vodovod) 
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2) Každý právnický a podnikateľský subjekt, ktorý likviduje splaškové vody a dažďové vody  

cestou obecnej kanalizácie a ČOV uhradí poplatok podľa množstva odobratej vody 

odčítanej z jeho vodomeru 

a) prevádzka miestneho významu, v ktorej sa nepoužíva voda na výrobu a predajne 

s čistou prevádzkou                                                               0,55 €/12,8m3/zamestnanec/rok 

b) prevádzka holičstva a kaderníctva                                0,55 €/47,0m3/zamestnanec/rok 

 

 ak nie je napojený na obecný vodovod  platí za každé WC                    50,-  €/1 toaleta/rok. 

 

3) V prípade vypúšťania splaškových vôd cudzích občanov alebo organizácií do obecnej 

kanalizácie z fekálnych vozov, je dotyčný subjekt povinný uhradiť sumu 2,50 €  za každý 

zlikvidovaný m³ splaškovej vody. 

 

V prípade, že je vlastná studňa osadená vodomerom, sa poplatok za stočné mení 

z paušálneho poplatku (0,55 €  x 34 m³/osobu/rok) na poplatok podľa skutočnej spotreby. 

Podmienkou je osadenie vodomeru  odborne spôsobilou osobou určenou obecným úradom, 

a doloženie kópie záručného listu vodomeru, v ktorom je jasne uvedený termín ciachovania 

vodomeru. Náklady na vodomer a jeho osadenie znáša vlastník nehnuteľnosti. V prípade 

skončenia platnosti ciachovania vodomeru sa za celé zdaňovacie obdobie účtuje paušálny 

poplatok. 

 

 

§ 6 

Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku 

 

1.  Poplatok je možné uhradiť: 

a) bezhotovostným prevodom alebo 

b) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Čirči 

 Poplatník je povinný každú platbu poplatku označiť prideleným variabilným symbolom. 

 

3.  Poplatky sa uhrádzajú na základe vystaveného výmeru  do 15 dní od jeho prevzatia. 
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4. Meranie množstva odberu vody z vodných zdrojov k zabezpečeniu podkladov pre 

stanovenie výšky stočného zabezpečuje obec  odpisovaním stavov vodomerov 2x ročne 

v termíne do 30.04. a 31.10. osobami poverenými obecným úradom. 

 

5. Výmer sa vystavuje v mesiaci nasledujúcom po mesiaci v ktorom sa uskutočnil odpis 

vodomerov (napr. spotreba za mesiace november až apríl bude vyúčtovaná v mesiaci 

máj a spotreba za mesiace máj – október v mesiaci november ). 

 

 

§ 6 

Odpustenie poplatku 

 

Paušálne poplatky (34 m³/1 obyvateľa/1 rok)  budú odpustené: 

a) ak sa poplatník dlhodobo zdržiava, alebo zdržiaval v zahraničí, (dokladom sú všetky 

hodnoverné doklady preukazujúce túto skutočnosť – potvrdenie príslušného úradu 

o prihlásení k pobytu v zahraničí, doklad o vlastníctve nehnuteľnosti alebo prenájme 

nehnuteľnosti, potvrdenie od zahraničného zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru), 

úradný záznam. 

b) ak sa fyzická osoba prihlásená k trvalému pobytu  dlhodobo nezdržiava na adrese 

(dokladom je čestné prehlásenie občanov s trvalým pobytom na uvedenej adrese) 

c) ak je poplatník dlhodobo vo výkone trestu (predloží potvrdenie o výkone väzby alebo 

výkone trestu odňatia slobody) 

d) ak je poplatník dlhodobo umiestnený v zariadení sociálnej starostlivosti (predloží 

potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti) 

e) ak je poplatník dlhodobo hospitalizovaný v zdravotníckom zariadení (predloží potvrdenie 

o hospitalizácii v zdravotníckom zariadení 

 

Pre účely odpustenia poplatku sa považuje „za dlhodobo“ - 12 mesiacov 

zdaňovacieho obdobia. 
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§ 7 

Neoprávnené napojenie na obecnú kanalizáciu a neoprávnené vypúšťanie 

odpadovej vody do obecnej kanalizácie 
 

Neoprávnené napojenie znamená neoprávnené napojenie na obecnú kanalizáciu ktorej 

vlastníkom je obec Čirč, realizované inou ako oprávnenou osobou poverenou obcou 

a neoprávnené vypúšťanie odpadovej vody do obecnej kanalizácie . V zmysle 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 (ďalej len „Zákon č. 442/2002“) 

sa žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu môže pripojiť 

na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu len na základe písomnej zmluvy uzatvorenej 

s vlastníkom resp. prevádzkovateľom verejného vodovodu . 

V zmysle § 25 ods.3 písm. a) až f) Zákona č. 442/2002 sa neoprávneným vypúšťaním 

odpadových vôd do verejnej kanalizácie rozumie: 

· vypúšťanie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd alebo v rozpore s takouto 

zmluvou,  

· vypúšťanie v rozpore s podmienkami ustanovenými prevádzkovým poriadkom verejnej 

kanalizácie,  

· vypúšťanie bez merania, ak je dohodnuté alebo je v rozpore s podmienkami dohodnutými 

v zmluve o odvádzaní odpadových vôd,  

· vypúšťanie s používaním meradla, ktoré nie je umiestnené podľa rozhodnutia 

prevádzkovateľa verejnej kanalizácie,  

· vypúšťanie s používaním meradla, ktoré v dôsledku zásahu množstvo nezaznamenáva alebo 

zaznamenáva menšie množstvo, ako je skutočné,  

· vypúšťanie s používaním meradla, na ktorom je poškodené zaistenie proti neoprávnenej 

manipulácii, 

- vypúšťanie dažďových vôd. 

Kto neoprávnene vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie, je povinný nahradiť 

spôsobenú škodu prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie. 

V prípade   neoprávneného  vypúšťania  odpadovej  vody  vo  verejnej  kanalizácie  sa 

producent dopúšťa priestupku podľa § 40 ods. 1 písm. e/ Zákona č. 442/2002. 
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§ 8 

Sankcie 

 

1) V prípade neuhradenia platby v stanovenom termíne bude občanovi účtovaný úrok 

z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania a platba bude vymáhaná súdnou 

cestou a exekúciou. 

 

2) Ak občan, ktorý nie je napojený na miestnu kanalizáciu a vypustí, vyčerpá svoju žumpu do 

kanalizácie bez oznámenia obecnému úradu, uhradí jednorazovú sankciu vo výške 50 €. 

 

3) Občania, u ktorých bude zistené napojenie dažďových vôd do miestnej kanalizácie bez 

predchádzajúceho nahlásenia obecnému úradu bude uložená sankcia do výšky 165 €. 

 

 

§ 9 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa 26.11.2019 

2. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Čirči dňa 11.12.2019 uznesením č. 

35/2019 a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020. 

3. Schválením tohto VZN sa ruší platnosť  predchádzajúceho VZN upravujúceho danú 

problematiku. 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                Michal Didik 

                                               starosta obce 
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Návrh vyvesený dňa: 26.11.2019 Návrh zvesený dňa: 10.12.2019 

Návrh schválený dňa: 11.12.2019 Uznesením OZ č.: 35/2019 

Účinnosť odo dňa: 01.01.2019   

 


