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Obec Oponice vo veciach územnej samosprávy v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na zákon č. 442/2002 o  
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, zákona č. 
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení 
neskorších predpisov (vodný zákon)   
 
 

vydáva 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice 
č.  XXX/2022 

 
o užívaní verejnej kanalizácie, o odpadových   

vodách, vodách   z povrchového  odtoku, 
spoplatňovaní   spracovania  odpadových  vôd 

a zneškodňovaní odpadových  vôd  zo  žúmp na   
území   obce   Oponice 

 
 

Čl. 1  
Úvodné  ustanovenie  

 
1. Ty ́mto všeobecne záväzny ́m nariadením sa v záujme vytvárania zdravy ́ch podmienok a 

ochrany životne ́ho prostredia obyvateľov obce Oponice: 
a) ustanovujú podmienky na zneškodn ̌ovanie odpadovy ́ch vôd, 
b) stanovujú všeobecne ́ podmienky odvádzania odpadovy ́ch vôd, 
c) stanovujú podmienky na pripojenie sa na verejnú kanalizáciu a vypúšťanie odpadovy ́ch 

vôd do verejnej obecnej kanalizácie vlastníkmi nehnuteľností na ktory ́ch vznikajú 
odpadove ́ vody, 

d) stanovujú stavebne ́ a prevádzkove ́ podmienky na domove ́ žumpy, 
e) stanovujú podmienky na odvádzanie vody z povrchove ́ho odtoku – dažďovej vody. 

 
Čl. 2  

Základné  pojmy  
 

1. Vlastníkom čistiarne odpadových vôd Oponice – Súlovce je obec Oponice (ďalej len 
„vlastník ČOV“). 
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2. Verejnou kanalizáciou prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich 
verejnej potrebe na hromadné odvádzanie komunálnych odpadových vôd (ďalej len 
„odpadová voda“) umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie 
odpadových vôd; verejnou kanalizáciou sa rozumie aj samostatná čistiareň odpadových 
vôd, ak plní funkciu čistenia odpadových vôd vo verejnom záujme a prívod odpadových 
vôd do tejto čistiarne sa zabezpečuje iným spôsobom ako stokovou sieťou najmä dovozom 
fekálnym vozidlom. 

3. Za verejnú kanalizáciu ani jej súčasť sa nepovažujú : 
a) kanalizácie, ktoré neslúžia na hromadne ́ odvádzanie odpadovy ́ch vôd 
b) samostatne ́kanalizácie na odvádzanie vôd z jednotlivy ́ch objektov a zariadení 
c) dažďové vpusty a ich prípojky 
d) kanalizácie slúžiace vy ́lučne na odvádzanie vôd z povrchove ́ho odtoku  
e) komunikácií a verejny ́ch plôch – dažďove ́ e) záchytne ́ priekopy 
f) domove ́ čistiarne odpadovy ́ch vôd a žumpy 
g) kanalizačne ́ prípojky. 

4. Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktory ́m sa odvádzajú odpadove ́ vody z pozemku 
alebo miesta vyústenia vnútorny ́ch kanalizačny ́ch rozvodov objektu stavby až po zaústenie 
do revíznej šachty, ktorá je umiestnená na hranici pozemku majiteľa nehnuteľnosti. 
Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je 
pripojená na verejnú kanalizáciu. 

5. Vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá ju zriadila na vlastne ́ náklady a to 
spôsobom určeny ́m prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. Ak je vlastník nehnuteľnosti 
vlastníkom kanalizačnej prípojky pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti prechádza vlastníctvo 
kanalizačnej prípojky na noveh́o vlastníka nehnuteľnosti. 

6. Splaškovou odpadovou vodou sa rozumie použitá voda z obydlí a služieb predovšetky ́m z 
ľudske ́ho metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z 
iny ́ch podobny ́ch zariadení. Za splaškovú odpadovú vodu sa nepovažuje voda obsahujúca 
ropne ́, toxicke,́ chemicke ́, mastne ́ a ine ́nebezpečne ́ látky a nečistoty, ktore ́ môžu ohroziť 
biologicky ́ proces čistenia odpadovej vody a poškodzovať životne ́ prostredie. 

7. Producentom odpadovy ́ch vôd vypúšťany ́ch do verejnej obecnej kanalizácie je fyzická osoba 
alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadovy ́ch vôd s 
vlastníkom verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadove ́ vody do verejnej kanalizácie. 

8. Voda z povrchove ́ho odtoku (dažďová voda) je voda z atmosfericky ́ch zrážok, dopadajúca 
na pozemok a stavby nachádzajúce sa na tomto pozemku, nepovažuje sa za odpadovú vodu. 

9. Žumpa je zakrytá, vodotesná, podzemná nádrž bez odtoku, vybudovaná na 
zhromažďovanie odpadovy ́ch vôd z domácností. 

10. Občania, právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia zmluvných obcí sú osoby, s ktorými 
má obec Oponice uzatvorenú dohodu o využívaní ČOV Oponice – Súlovce (ďalej len 
„ČOV“). 

 
Čl. 3  

Odvoz a zneškodňovanie  odpadových vôd zo žúmp - fyzická osoba 
 

1. Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody je povinný pri ich likvidácii  
dodržiavať všetky platné právne predpisy.  

2. V miestach, kde sa odpadové vody odvádzajú do žúmp, vybudovaných v zmysle stavebného 
povolenia, sa zneškodnenie odpadových vôd zabezpečuje vyčerpaním a odvozom 
odpadových  vôd fekálnym vozidlom a ich likvidáciou v ČOV.  

3. Vytiahnutie a odvoz odpadových vôd zabezpečuje aj vlastník ČOV prostredníctvom 
fekálnej cisterny. 
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4. Vlastník nehnuteľnosti si objedná likvidáciu odpadových vôd zo žumpy prostredníctvom 
elektronického rezervačného systému na webovom sídle obce www.oponice.sk v sekcii 
„Rezervácia ťahania žúmp.“, alebo na telefónnom čísle +421 38 5317 125. Vlastník ČOV 
si v odôvodnených prípadoch (porucha na ČOV, fekálnej cisterne, traktore, nepriaznivé 
poveternostné podmienky a iné) vyhradzuje právo nepristaviť fekálnu cisternu 
v dohodnutom termíne a čase. O tejto skutočnosti informuje producenta. 

5. Vlastník nehnuteľnosti, alebo ním poverená osoba je povinný byť prítomný pri ťahaní 
obsahu žumpy, sprístupniť otvor k žumpe a uhradiť poplatok podľa bodu ž tohto článku. 

6. Úhradu poplatku za odvoz a likvidáciu odpadových vôd obecným fekálnou cisternou, hradí 
producent – fyzická osoba vlastníkovi ČOV. Poplatok je producent – fyzická osoba, povinný 
uhradiť zamestnancovi obecného úradu Oponice (ďalej len „OcÚ), ktorý uskutočnil 
vytiahnutie žumpy ihneď po vytiahnutí obsahu žumpy v hotovosti. Zamestnanec OcÚ, 
ktorý uskutočnil vytiahnutie žumpy, po uhradení poplatku vydá producentovi – fyzickej 
osobe doklad o úhrade poplatku a potvrdenie o likvidácii odpadových vôd. Potvrdenie je 
producent povinný uchovávať dva roky odo dňa jeho vydania. 

7. Ak  producent - fyzická osoba s trvalým pobytom v obci Oponice, nevyužije obecné fekálne 
vozidlo a uskutoční likvidáciu odpadových vôd zo žumpy v ČOV, uhradí vlastníkovi ČOV 
poplatok za likvidáciu odpadových vôd, ktorý je v rovnakej výške, ako keď využije na 
vytiahnutie žumpy fekálne vozidlo obce Oponice. 

8. Vlastník ČOV zodpovedá za bezpečné zlikvidovanie odpadových vôd.  
9. Producent zodpovedá za to, že v odpadových vodách zo žumpy sa nebudú nachádzať látky, 

ktoré by mohli poškodiť technológiu čistenia odpadových vôd v ČOV. 
10. Producent odpadových vôd, ktorý nelikviduje odpadové vody v ČOV, musí na požiadanie 

obce alebo kontrolných úradov preukázať spôsob likvidácie odpadových vôd. 
11. Vlastník nehnuteľnosti je povinný preukázať sa povolením príslušného orgánu verejnej 

správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami, ak sa vlastníka netýka povinnosť 
podľa odseku 2. V prípade domových čistiarní odpadových vôd  podmienky budovania 
a prevádzky určí v rozhodnutí príslušný orgán vodnej správy. V takom prípade nie je 
povinný platiť poplatok za zneškodňovanie odpadových vôd. 

 
Čl. 4  

Úhrada a výška poplatku  za  likvidáciu  odpadových  vôd 
 

1. Za likvidáciu odpadových vôd zo žumpy v ČOV je producent povinný platiť poplatok. 
2. Vlastník ČOV poskytuje svojím občanom, fyzickým osobám-podnikateľom a právnickým 

osobám so sídlom alebo prevádzkou v obci Oponice služby čistiarne odpadových vôd 
prostredníctvom vývozu fekálnou cisternou do ČOV. Cenu za odvoz odpadových vôd 
zo žúmp fyzických osôb obecné zastupiteľstvo stanoví uznesením. Právnická 
osoba a fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má v obci prevádzku (platí to aj pre nehnuteľnosti, 
v ktorých má fyzická osoba trvalý pobyt a súčasne prevádzku na podnikanie) platí poplatok 
za odvoz a likvidáciu odpadových vôd 3 €/m3. Občania zmluvných obcí platia poplatok 
za likvidáciu odpadových vôd zo žumpy vo výške 3 €/m3. Občanom zmluvných obcí obec 
Oponice odvoz odpadových vôd zo žumpy nezabezpečuje. Právnickým osobám alebo 
fyzickým osobám - podnikateľom so sídlom v zmluvných obciach, obec Oponice likvidáciu 
a odvoz odpadových vôd zo žúmp nezabezpečuje. O výnimkách z predchádzajúcej vety 
rozhodne starosta obce na základe predloženej žiadosti fyzickou osobou - podnikateľom, 
alebo právnickou osobou. V prípade ak fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba so 
sídlom alebo prevádzkou v obci Oponice nevyužije odvoz odpadových vôd zo žumpy 
fekálnou cisternou vlastníka ČOV, poplatok za likvidáciu odpadových vôd v ČOV je 
rovnaký, ako keby službu odvozu fekálnou cisternou vlastníka ČOV využil, t.j. 3 €/m3 . 
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Zamestnanec obce Oponice vystaví producentovi odpadových vôd, fyzickej osobe-
podnikateľovi alebo právnickej osobe potvrdenie o vývoze odpadových vôd. Právnická 
osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ svojím podpisom potvrdí pravdivosť údajov 
uvedených na potvrdení. Na základe tohto potvrdenia bude producentovi, fyzickej osobe-
podnikateľovi alebo právnickej osobe, do 7 dní vystavená faktúra za odvoz a likvidáciu resp. 
iba likvidáciu odpadových vôd, ktorú je producent, fyzická osoba-podnikateľ alebo 
právnická osoba, povinná uhradiť do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. 

 
Čl. 5  

Voda z povrchového odtoku – dažďová voda  
 

1. 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, ak sa nachádza 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 nehnuteľností a ani k poškodeniu priľahlých nehnuteľnosti vplyvom 
nevhodného umiestnenia trativodu.  

5. Odvádzať dažďovú vodu z povrchového odtoku na chodníky a miestne komunikácie je 
zakázané.  
 

Čl. 6  
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 

1. Vlastníkom verejnej kanalizácie, kanalizačny ́m odbočiek ukončeny ́ch na hranici pozemku 
je obec Oponice (‚dalej iba“ vlastník kanalizácie“).  

2. Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie na území obce je AQUAViTA PLUS, spol. s r.o. 
Kľakovská 877/3, prevádzka Hronská 896, 966 81 Žarnovica  

Čl. 7 
Kanalizačná prípojka 

1. Vlastníci, resp. užívatelia nehnuteľností, z ktory ́ch činnosti vznikajú odpadove ́ vody sú 
povinní sa pripojiť na verejnú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou vedenou mimo septik, 
resp. žumpu, prípadne biologickú ČOV v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejny ́ch 
vodovodoch a verejny ́ch kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 o regulácii 
v sieťovy ́ch odvetviach.  

2. Vybudovanie kanalizačnej prípojky a napojenie na verejnú kanalizáciu je možne ́ vykonať 
na základe písomnej žiadosti majiteľa prípojky – „Ohlásenia drobnej stavby“ a po vydaní 
„Oznámenia k ohláseniu drobnej stavby“, že stavebny ́ úrad nemá k uskutočneniu 
kanalizačnej prípojky námietky.  

3. Kanalizačnú prípojku a kanalizačnú kontrolnú šachtu, ktorá musí byť umiestnená na 
hranici pozemku s minimálnym priemerom 300 – 400 mm, si buduje každy ́ vlastník 
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nehnuteľnosti na vlastne ́ náklady. Vybudovanie kanalizačnej prípojky bez vybudovania 
kanalizačnej kontrolnej šachty je zakázane ́.  

4. Spôsob napojenia musí byť vykonany ́ tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znefunkčneniu 
verejnej kanalizácie. Za škody spôsobene ́ na verejnej kanalizácii pri budovaní prípojky 
zodpovedá majiteľ prípojky.  

5. Odvádzať odpadove ́ vody do verejnej kanalizácie môže vlastník nehnuteľnosti alebo 
producent len na základe písomnej Zmluvy o odvádzaní odpadovy ́ch vôd uzatvorenej 
medzi ním a vlastníkom verejnej kanalizácie.  

Čl. 8 
Povinnosti a zodpovednosť vlastníka kanalizačnej prípojky a producenta 

1. Vlastník kanalizačnej prípojky je povinny ́ : 
a) zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná a vybudovaná tak, aby nedošlo k 

zmenšeniu prietoku v profile verejnej kanalizácie do ktorej je zaústená 
b) zabezpečiť opravy a údržbu kanalizačnej prípojky na vlastne ́náklady, 
c) odstrániť na vlastne ́ náklady pripojenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu 

spôsobom určeny ́m prevádzkovateľom verejnej kanalizácie v prípade, ak nedodrží 
technicke ́ podmienky.  

2. Za vypúšťane ́ odpadove ́ vody a ich kvalitu zodpovedá producent odpadovy ́ch vôd.  
3. V prípade vypustenia ropny ́ch, toxicky ́ch, chemicky ́ch, mastny ́ch a iny ́ch nebezpečny ́ch 

látok do verejnej kanalizácie je producent alebo ten, kto skutočnosť zistil, povinny ́
bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie vznik havárie a riadiť sa 
pokynmi prevádzkovateľa.  

4. Producent je povinny ́dodržiavať podmienky uvedene ́v prevádzkovom poriadku verejnej 
kanalizácie a v Zmluve o odvádzaní a čistení odpadovy ́ch vôd.  

5. Producent je povinny ́ oznámiť prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie nove ́ skutočnosti, 
ktore ́ by mali vplyv na vypúšťanie odpadovy ́ch vôd a tiež zmenu vlastníckeho práva k 
nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu.  

6. Producent nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa verejnej kanalizácie odvádzať vodu od 
ďalšieho producenta.  

7. Producent, ktory ́ je povinny ́ predčisťovať svoje odpadove ́ vody v lapači tukov, je povinny ́
toto zariadenie spoľahlivo prevádzkovať a čistiť, aby nedochádzalo k prieniku tukov do 
verejnej kanalizácie.  

Čl. 9 
Cena za odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie – stočné 

1. Za odvádzanie odpadovy ́ch vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie platí producent 
odpadovy ́ch vôd vlastníkovi kanalizácie stočne.́  

2. Výšku stočne ́ho stanoví obec spôsobom a v rozsahu podľa § 40 ods. 1 zákona 250/2012 Z. 
z. o regulácii v sieťovy ́ch odvetviach v znení neskorších predpisov a to v súlade s § 11 
Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťovy ́ch odvetví č. 21/2017 Z. z.. Takto stanovenú cenu 
obec oznámi Úradu pre reguláciu sieťovy ́ch odvetví do 30 dní od vydania potvrdenia o 
registrácii podľa § 23 zákona 250/2012 Z. z., na základe čoho Úrad pre reguláciu sieťovy ́ch 
odvetví v súlade s § 14 ods. 8 zákona č. 250/2012 Z. z. vydá Potvrdenie o cene.  

3. Vy ́ška stočne ́ho pre fyzicke ́ osoby v domácnostiach (s vy ́nimkou fyzicky ́ch osôb by ́vajúcich 
v bytovy ́ch domoch) sa vypočíta vynásobením množstva spotrebovanej vody (m3) x 
stanovená cena za 1 m3 odpadovy ́ch vôd. Množstvo spotrebovanej vody sa určí na základe 
údajov o spotrebe pitnej vody v domácnosti získaných od Západoslovenskej vodárenskej 
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spoločnosti, a.s. Cenu za odvedenie 1 m3 odpadových vôd určí obecné 
zastupiteľstvo uznesením. V prípade odberu vody z viacery ́ch zdrojov vody sa 
množstvo odpadovy ́ch vôd odvedeny ́ch do verejnej kanalizácie určí smerny ́mi číslami 
spotreby vody v zmysle prílohy č. 1 k Vyhláške č. 397/2003 Z. z. v znení neskorších 
predpisov.  

4. V prípade bytových domov sa stočné fakturuje správcovi bytového domu za celý bytový 
dom. 

5. Stočne ́ – cena za odvedenie odpadovy ́ch vôd producenta do verejnej kanalizácie bude 
fakturované v termínoch, v ktorých Západoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s. vykonáva 
odpočet vodomerov.  

6. Podkladom pre uhradenie stočneh́o je vyúčtovanie – faktúra vystavená obcou Oponice. 
Stočne ́ uhradí producent v termíne splatnosti vyúčtovania – faktúry, na účet obce alebo v 
hotovosti do pokladne obecneh́o úradu Oponice. 

Čl. 10 
Priestupky, sankcie a pokuty  

Porušenie ustanovení tohto nariadenia:  

a) právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie sa postihuje podľa 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

b) fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok proti poriadku v správe podľa §46 zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  

Čl. 11 
Zrušovacie a záverečné ustanovenia 

 
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

na 2 zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa .................2023 , uznesením č. ........... .  
2. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 4/2020 na ktorom sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa 16.10.2020. 
 
 
 
 
 
 

               __________________________ 
                                        Mgr. Milan Gál 
                                                                                                               starosta obce Oponice 
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