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Obecné zastupiteľstvo obce Jelka v súlade s ustanovením § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), 

v súlade so zák. č. 364/2001 Z. z. o vodách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len 

„zákon o vodách“), zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 

v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách“) a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 

Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom 

a množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach 

spotreby vody sa uznieslo na všeobecne záväznom nariadení č. 7/2021 o vodách z povrchového 

odtoku v obci Jelka. 

  

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) ustanovuje povinnosti vlastníkov 

nehnuteľností na území obce Jelka pri odvádzaní vôd z povrchového odtoku. 

(2) Vodou z povrchového odtoku (dažďová voda) je voda z atmosférických zrážok 

dopadajúca na pozemok a stavby nachádzajúce sa na tomto pozemku. 

 

§ 2 

Povinnosti vlastníkov nehnuteľností na území obce Jelka pri odvádzaní vôd 

z povrchového odtoku 

(1) Voda z povrchového odtoku dopadajúca na strechu stavebných objektov alebo ich častí, 

musí byť  zvedená do terénu v rámci pozemku na ktorom je stavba postavená alebo na 

susedný pozemok. Takéto odvádzanie vody je podmienené tým, aby vlastník stavby bol 

totožný s vlastníkom pozemku, na ktorý sa dažďová voda odvádza alebo musí byť 

udelený písomný súhlas vlastníka tohto pozemku. Na pozemku sa pre tieto účely 

vybuduje trativod, resp. vsakovacie objekty. 

(2) V prípade, ak bola stavba postavená pred účinnosťou tohto VZN a v stavebnom 

povolení nebola určená záväzná podmienka na vybudovanie trativodu, resp. 

vsakovacieho objektu, postačuje odvádzanie dažďovej vody odkvapom na pozemok, na 

ktorom je stavba postavená alebo na susedný pozemok. Takéto odvádzanie vody je 

podmienené tým, aby vlastník stavby bol totožný s vlastníkom pozemku, na ktorý sa 

dažďová voda odvádza alebo musí byť udelený písomný súhlas vlastníka tohto 

pozemku. Takto odvádzanou vodou nesmie byť zasiahnuté do práv a právom 

chránených záujmov vlastníkov susedných pozemkov. 

(3) Náklady spojené s odvedením dažďovej vody z povrchového odtoku v zmysle tohto 

VZN hradí vlastník 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 

nehnuteľností vplyvom nevhodného umiestnenia trativodu, vsakovacieho objektu alebo 

odkvapu. 

(5) Odvádzať dažďovú vodu z povrchového odtoku na chodníky, miestne komunikácie 

a iné verejné priestranstvá je zakázané. 

(6) Odvádzať dažďovú  vodu z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie je zakázané. 
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§ 3 

Sankcie 

(1) Porušenie povinnosti a zákazu ustanoveným týmto VZN fyzickou osobu je priestupkom 

podľa § 48 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov 

(ďalej len „zákon o priestupkoch“). 

(2) Porušenie povinnosti a zákazu ustanoveného týmto VZN právnickou osobou a fyzickou 

osobou oprávnenou na podnikanie je iným správnym deliktom, za ktorý môže obec 

podľa § 27b ods. 2 zákona o obecnom zriadení uložiť pokutu do 6 638 €. 

(3) Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na škodlivé následky porušenia povinnosti 

dĺžky trvania protiprávneho stavu a na okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti 

došlo. 

(4) Výnos z pokút uložených obcou je príjmom rozpočtu obce. 

(5) Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú: starosta obce, hlavný 

kontrolór obce, poslanci obecného zastupiteľstva obce. 

(6) Právo na vykonanie kontroly majú aj iné kontrolné orgány ustanovené všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

 

§ 4 

Účinnosť 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Jelka 

uznesením č. 69.,/2021/OZ-4 zo dňa 07.12.2021. 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia, 

t. j. dňa: 31.12.2021 

 

 

V Jelke dňa 16.12.2021 

 

  Ing. Gabriel Kiš  

                starosta obce 

 


