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VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA MALACKY 
 
 

č. 6/2009 
o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizačnou sieťou v meste Malacky 

 
 
Mesto Malacky na základe svojej originálnej kompetencie, vyplývajúcej mu zo znenia § 4, ods.1 
zákona  SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6, ods. 1 toho 
istého zákona, na základe ustanovení 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 
v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzne nariadenie. 
 

§1 
Účel nariadenia 

Účelom tohto nariadenia (ďalej aj „VZN“) je 
určenie spôsobu pripojenia vlastníka 
nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové 
vody, na vybudovanú verejnú kanalizáciu na 
území mesta Malacky v záujme  zdravého 
spôsobu života obyvateľov a  zlepšenia 
životného prostredia. 
 

§2 
Vymedzenie pojmov 

1) Verejnou kanalizáciou v meste Malacky sa 
rozumie prevádzkovo samostatný súbor 
objektov a zariadení slúžiacich na odvádzanie 
odpadových vôd od jednotlivých odberateľov, 
vrátane ich čistenia.      
2) Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, 
ktorým sa odvádzajú odpadové vody z miesta 
vyústenia vnútorných kanalizačných 
rozvodov objektu alebo stavby až po 
zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej 
kanalizácie; toto zaústenie je súčasťou 
verejnej kanalizácie.  
3) Splašková odpadová voda je voda použitá 
z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského 
metabolizmu a činností v  domácnostiach, 
z kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných 
podobných zariadení a nie je hromadená 
v žumpách. 

 
§3  

Správa verejnej kanalizácie 
1) Vlastník verejnej kanalizácie je okrem 
iného povinný zabezpečiť plynulé a bezpečné 
odvádzanie odpadových vôd a ak má verejná 
kanalizácia vybudovanú čistiareň odpadových 

vôd, je povinný zabezpečiť aj čistenie 
odpadových vôd.  
2) Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie je 
povinný prevádzkovať verejnú kanalizáciu 
v súlade s osobitnými predpismi, všeobecne  
záväzným nariadením mesta, prevádzkovým 
poriadkom verenej kanalizácie, podmienkami 
stanovenými na túto prevádzku 
rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej 
správy.   
    

§4 
Povinnosti vlastníka nehnuteľnosti 

1) Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú 
odpadové vody  a  ktorá sa nachádza na ulici 
s vybudovanou verejnou kanalizáciou, je 
povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú 
kanalizáciu a splniť technické podmienky 
týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia 
na verejnú kanalizáciu. Výnimku tvoria 
vlastníci  nehnuteľností, uvedené  v  ods. 5 
tohto paragrafu. 
2) Vlastník nehnuteľnosti je povinný 
uzatvoriť  zmluvu o pripojení s vlastníkom 
verejnej kanalizácie, prípadne 
prevádzkovateľom kanalizácie a  zmluvu 
o odvádzaní odpadových vôd.  
3) Termín napojenia na kanalizáciu, pre 
vlastníkov nehnuteľností situovaných na 
uliciach s existujúcou kanalizáciou, sa 
stanovuje do 31.12.2010.      
4) Vlastníci nehnuteľnosti, ktoré sa 
nachádzajú na uliciach s novovybudovanou 
kanalizáciou sú povinní sa napojiť na 
kanalizáciu  do 1 roka po skolaudovaní 
kanalizácie.            
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5) Vlastník nehnuteľnosti, ktorého sa netýkajú 
povinnosti podľa odsekov 1 až 4, je povinný  
sa preukázať povolením príslušného orgánu 
štátnej správy na iný spôsob nakladania  
s odpadovými vodami (domová čistiareň 
odpadových vôd).  
6) Pri realizácii  kanalizačnej  prípojky  musí  
vlastník nehnuteľnosti postupovať podľa § 57 
zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku  v znení neskorších 
predpisov (stavebný zákon).   
 

§5 
Odvádzanie odpadových vôd 

1) Verejnou kanalizáciou  môžu byť 
odvádzané odpadové vody v  kvalite 
a množstve podľa podmienok stanovených 
prevádzkovým poriadkom verejnej 
kanalizácie.  
2) V prípade, že súčasťou verejnej kanalizácie 
je čistiareň odpadových vôd, ktorá 
zabezpečuje zodpovedajúce čistenie 
odpadových vôd v súlade s povolením na 
nakladanie s vodami, je zakázané vypúšťať 
odpadové vody do verejnej kanalizácie cez 
domové čistiarne odpadových vôd a žumpy. 
3) Vlastník nehnuteľnosti je povinný platiť za 
odvádzanie odpadových vôd verejnou 
kanalizáciou stočné 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. 

 
 
 
 
 

§6 
Záverečné  ustanovenia 

1) Priestupku na úseku verejných vodovodov 
a verejných kanalizácii  sa dopustí  vlastník 
nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové 
vody, ak poruší ustanovenia § 4 bodu 1,2 a 5  
a §5 bod. 2 tohto VZN. 
2) Za porušenie ustanovení uvedených v § 4 
bod 1, 2 a 5 uloží  príslušný obvodný úrad 
životného prostredia pokutu od 16,59 €  do 
331,94 €.      
3) Za priestupok uvedený v § 5 bod 2 tohto 
VZN uloží príslušný obvodný úrad životného 
prostredia pokutu od 16,59 € do 829,85 €. 
4) Všeobecné záväzné nariadenie č.6/2009 
o odvádzaní odpadových vôd verejnou 
kanalizačnou sieťou v meste Malacky bolo 
schválené uznesením MsZ v  Malackách 
č.39/2009  zo dňa 14.05.2009. 
5) VZN nadobúda platnosť dňom podpísania 
primátorom mesta a účinnosť pätnástym 
dňom od jeho zverejnenia. 
 
 
V Malackách: 25.05.2009 

 
            
 
 
 
 
 
                    RNDr. Jozef Ondrejka 
                          primátor mesta                                                        
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 5 

 
 
 
 
 
 


