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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Michalovce 
                      /   Ing. Sabová, 056/6280522  
 
Vec 
Upozornenie o zákaze vypúšťania splaškových vôd zo žúmp do podzemných a povrchových 
vôd 
 

Tunajší úrad upozorňuje na ustanovenia zákona § 36 zákona č. 364/2004 Z .z o vodách 
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“): 

 
1. Nakladanie s komunálnymi vodami, ktoré vznikajú v aglomeráciách menších ako 2 000 

ekvivalentných obyvateľov, ktoré nemajú vybudovanú verejnú kanalizáciu možno riešiť 
individuálnymi systémami alebo inými primeranými systémami, ktorými sú najmä 
vodotesné žumpy. Vody akumulované vo vodotesných žumpách musia byť v súlade s § 
36 ods. 3 vodného zákona zneškodňované v čistiarni odpadových vôd v celom 
rozsahu. 
 

2. Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku určená na akumuláciu odpadových vôd 
z domácností. Prevádzkovateľ žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu 
tak, aby nedochádzalo k úniku odpadových vôd zo žumpy do okolia alebo 
k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia a životného prostredia. 
 

3. Prevádzkovateľ žumpy je povinný zabezpečovať vyprázdňovanie jej obsahu v intervaloch 
primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady. Ďalej je povinný zabezpečovať ich 
zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu 
štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za 
posledné dva roky.  
 

4. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, 
obec alebo osoba oprávnená podľa živnostenského zákona. Ten, kto vykonáva odvoz 
odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; 
doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol 
odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, 
množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd 
vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd. 
 

5. Vypúšťať čistiarenský kal a obsah žúmp do povrchových vôd a do podzemných vôd 
je zakázané. 
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6. Priestupku na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb sa dopustí ten, kto 
nepreukáže zneškodňovanie odpadových vôd zo žumpy na výzvu obce alebo orgánu 
štátnej vodnej správy. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 165 Eur. 
 

 
 

Týmto žiadame obec, aby upozornila občanovu na povinnosti vyplývajúce z ustanovení 
vodného zákona a o  zákaze vypúšťania splaškových vôd zo žúmp do podzemných 
a povrchových vôd 

 
 
 
 
 
               Ing. Marián ZOLOVČÍK 
              vedúci odboru 
 
 


