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Všeobecne záväzné nariadenie obce Láb  

č.  X/2023  

o verejnej kanalizácii a odpadových vodách pre domácnosť            

a iných odberateľov 
 

         Obecné zastupiteľstvo obce Láb sa v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

a v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 

v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstvom vypúšťaných vôd, 

o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odvodových vôd a vôd z povrchového odtoku 

a o smerných číslach spotreby vody na svojom zasadnutí uznieslo na nasledovnom všeobecne 

záväznom nariadení. 

 

Článok 1 

Podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu 

a vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie 

 

1. Žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejnú kanalizáciu len 

na základe písomnej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej medzi ním 

a obcou alebo prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. 

2. Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vzniknú odpadové vody, je povinný pripojiť 

nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa  najmä 

miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení 

s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. 

 3.   Lehotu na pripojenie určí obec alebo prevádzkovateľ tak, aby nehnuteľnosť bola   pripojená 

na verejnú kanalizácia spravidla do 30 dní od vydania súhlasu alebo rozhodnutia 

o pripojení na verejnú kanalizáciu. 

4.  Túto povinnosť nemá vlastník nehnuteľnosti, ktorý má  povolenie príslušného orgánu   

      štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. 

5. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie uzatvorí zmluvu, ak žiadateľ o pripojenie na verejnú 

kanalizáciu spĺňa technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsob pripojenia na 

verejnú kanalizáciu vrátane technických podmienok. 

6. Nehnuteľnosť možno pripojiť na verejnú kanalizáciu podľa systému sústavy verejnej 

kanalizácie jednou kanalizačnou prípojkou. So súhlasom prevádzkovateľa verejnej 

kanalizácie možno v odôvodnených prípadoch vybudovať jednu kanalizačnú prípojku pre 

viac nehnuteľností alebo viac kanalizačných prípojok pre jednu nehnuteľnosť. 

 

 

Článok 2 

Vývoz odpadových vôd pre občanov, kde nemajú vybudovanú verejnú kanalizáciu 

 

1. Občania, majitelia žúmp a septikov, kde nemajú vybudovanú verejnú kanalizáciu, sú 

povinní nahlásiť vývoz na Obecný úrad.  

2. Obec Láb zabezpečuje vývoz a likvidáciu odpadových vôd vo vlastnej réžii podľa 

harmonogramu. 

3. Vývoz a likvidáciu odpadových vôd môže zabezpečiť aj iná oprávnená osoba. 

4. Producent odpadových vôd zo žúmp je povinný predložiť na požiadanie obce doklad 

o spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy. V prípade, že takýto doklad nebude 



preukázaný, obec v súlade s vodným zákonom vyvolá konanie z dôvodu podozrenia na 

vypúšťanie odpadových vôd bez povolenia.  

5. Producent odpadových vôd zo žúmp je povinný uchovať si doklad o zneškodnení 

odpadových vôd zo žumpy po dobu minimálne dvoch rokov. 

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

na vlastné i cudzie pozemky.  

 

 

Článok 3 

Odvádzanie odpadových vôd 

 

1. Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd 

vypúšťaných zo zariadenia producenta do verejnej kanalizácie. 

2. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie nezodpovedá za škody a ušlý zisk vzniknuté pri 

obmedzení alebo prerušení odvádzania odpadových vôd z dôvodu mimoriadnej udalosti pri 

prerušení dodávky elektrickej energie alebo z dôvodu, pre ktorý je prevádzkovateľ 

oprávnený odvádzanie odpadových vôd obmedziť alebo prerušiť. 

 

 

Článok 4 

Neoprávnené vypúšťanie a likvidácia odpadových vôd  

 

Neoprávneným vypúšťaním a likvidáciou odpadových vôd je: 

a) vypúšťanie do verejnej kanalizácie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových 

vôd  

b) vypúšťanie do verejnej kanalizácie v rozpore s podmienkami ustanovenými v zmluve 

a s prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie 

c) vývoz a likvidácia bez ohlásenia na Obecnom úrade. 

 

 

Článok  5 

Povinnosti odberateľa a producenta 

 

Odberateľ a producent sú povinní: 

a) dodržiavať podmienky ustanovené v tomto VZN a podmienky dohodnuté v zmluve 

uzatvorenej s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie 

b) v nevyhnutnej miere umožniť vstup prevádzkovateľa alebo ním poverenej osoby na 

nehnuteľnosť pripojenú na verejnú kanalizáciu na účely zabezpečenia spoľahlivej 

funkcie verejnej kanalizácie, zistenia stavu vypúšťania odpadových vôd, ako aj zistenia 

technického stavu kanalizačnej prípojky a poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú 

súčinnosť 

c) oznámiť prevádzkovateľovi návrhy zmien v ním vykonávanej činnosti, ktoré môžu mať 

vplyv na zmeny v odvádzaní a čistení odpadových vôd 

d) oznámiť prevádzkovateľovi nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do 

verejnej kanalizácie 

e) oznámiť prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie zmenu vlastníckych práv 

k nehnuteľnosti  pripojenej na verejnú kanalizáciu. 

 

 

 



Článok 6 

Ochrana verejnej kanalizácie 

 

1. Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejnú kanalizáciu 

a ich zariadenia a nenarušil tak ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu 

vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejnej kanalizácie, inak 

zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil. 

2. Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný dbať na to, aby užívaním 

nehnuteľosti nepoškodzoval a nenarušil prevádzku verejnej kanalizácie, najmä ich 

podzemných vedení. Ďalej je povinný udržiavať porasty na pozemkoch v pásme ochrany 

verejnej kanalizácie tak, aby neohrozil bezpečnosť a spoľahlivosť verejnej kanalizácie. 

3. Na zariadeniach  verejnej kanalizácie nemožno nič upravovať alebo meniť bez súhlasu 

obce alebo prevádzkovateľa verejnej kanalizácie. 

4. Vykonať zásahy na zariadeniach verejnej kanalizácie môžu len tie osoby, ktoré sú na to 

prevádzkovateľom určené. 

 

Článok 7 

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, nachádzajúceho sa v 

blízkosti pozemku, pomocou vpustov alebo odvod ňovacieho 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 byt zvedená do terénu v rámci pozemku majiteľa. Na 

pozemku sa pre tieto účelyvybuduje trativod, resp. vsakovacie objekty. 

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

vybudovaním trativodu hradí majitel' nehnutel'nosti, na ktorú zrázžky spadnú. 

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

vlastníckeho práva susedných nehnuteľností a ani k poškodeniu priľahlých 

nehnutel'ností vplyvom nevhodného umiestnenia trativodu. 

5. Odvádzať dažďovú vodu z povrchového odvodu do verejnej kanaIizácie je zakázané.  

 

 

Článok 8 

Platba za stočné a vývoz odpadových vôd 

 

1. Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent prevádzkovateľovi 

verejnej kanalizácie stočné. Nárok na stočné vzniká vtokom odpadových vôd do verejnej 

kanalizácie.  

2. Cena stočného od 1. apríla 2023 je stanovená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví 

a schválená Obecným zastupiteľstvom vo výške 1,35 €/m3. 

3.   Cena stočného sa hradí na základe faktúry vystavenej obcou Láb podľa množstva         

       odobratej a spotrebovanej vody z vodovodov podľa podkladov z Bratislavskej         

       vodárenskej spoločnosti, a.s. a ZDRAVOTECHNlKA, s. r. o.  a to v hotovosti do         

       pokladne obecného úradu alebo prevodom na účet obce. 

4. Za vývoz a likvidáciu odpadových vôd zo žúmp a septikov (fekálií) platí producent 

odpadových vôd, ktorý nie je pripojený na verejnú kanalizáciu poplatok obci alebo 

poverenej osobe. 



5. Cena za vývoz a likvidáciu odpadových vôd zo žúmp a septikov je: 

• v intraviláne obce – do 5m³ fekálií    15,00 € 

• v intraviláne obce – do 8m³ fekálií    25,00 €                          

• v extraviláne obce a v chatových oblastiach je cena stanovená paušálne vo výške 

30,00 € za každý vývoz  

6. Cena za vývoz a likvidáciu odpadových vôd zo žúmp a septikov z domácností a prevádzok 

sa hradí ihneď pracovníkovi obce po vykonaní prác v hotovosti alebo na prevodom na 

účet obce. 

 

 

Článok  9 

Priestupky 

 

Priestupku na úseku verejnej kanalizácie sa dopustí:  

a) ten, kto vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne 

odpadových vôd a žumpy 

b) ten, kto nepreukáže zneškodňovanie odpadových vôd zo žumpy na výzvu obce alebo 

orgánu štátnej vodnej správy 

c) vlastník nehnuteľnosti, na ktorej  vzniknú odpadové vody, ak nepripojí nehnuteľnosť 

na verejnú kanalizáciu a nesplní technické podmienky týkajúce sa miesta a spôsobu 

pripojenia na verejnú kanalizáciu 

d) neuzatvorením zmluvy o pripojení s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie, ak v obci 

kde je kanalizácia zriadená nemá vlastník nehnuteľnosti  povolenie príslušného orgánu 

štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. 

 

 

Článok 10 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. V miestach, kde je vybudovaná kanalizácie je zakázané povoľovať výstavbu žumpy. 

2. Pre prevádzku verejnej kanalizácie, súčinnosť pri prácach v okolí verejnej kanalizácie 

a odplatách za zneškodňovanie odpadových vôd platia v plnom rozsahu príslušné 

predpisy, ktoré nie sú týmto VZN dotknuté. 

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2023. 

4. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 

DD.MM.2023, uznesením č. XX/2023. 

5. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušujú Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 5/2007 o určení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre domácnosť 

a iných odberateľov, vrátane všetkých jeho dodatkov č. 1 až č. 4, Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 2/2020 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022.  

6. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 

V Lábe.  

 

 

V Lábe dňa DD.MM.2023 

 

 

 

Bc. Štefan Fogl 

starosta obce 


