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Vec 

Prenesený výkon pôsobnosti obce na úseku štátnej vodnej správy 

– informácia 
       

       Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej 

vodnej správy (ďalej len „tunajší úrad“)  podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej 

správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších   predpisov  a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej 

štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám 

z dôvodu zabezpečenia vývozu obsahu žúmp v zmysle platných právnych predpisov  zasiela 

aktuálne platnú legislatívu v danej problematike a upozorňuje na nasledovné ustanovenia 

právnych predpisov: 

- podľa § 139b ods. 7 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku  (stavebný zákon) v  znení  neskorších  predpisov  (ďalej len „stavebný zákon“) je 

žumpa drobnou podzemnou stavbou, ktorá má doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre 

stavbu na bývanie); 

- stavebným úradom v zmysle stavebného zákona pre nehnuteľnosti – domy a  ich napojenosť 

(na žumpy) je obec, ktorá má oprávnenie zisťovať či sa stavba udržiava v dobrom stavebnom 

stave a  následne ukladať vykonanie náležitých opatrení; 

- v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, obec pri výkone samosprávy zabezpečuje okrem iného odvádzanie odpadových vôd, 

nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp  atď.. 

 

      Podľa § 63 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 (vodný zákon) v  znení 

neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“): 

– ods. 1 – obec v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy rozhoduje 

vo veciach: 

a) povolenia na odber povrchových vôd a podzemných vôd a ich iné užívanie na potreby 

jednotlivých občanov (domácností), uskutočnenie, zmenu a odstránenie vodných stavieb, ktoré 

súvisia s týmto odberom (§ 21 ods. 1 písm. a) a b) a § 26), 

b) v ktorých je príslušná povoľovať vodnú stavbu, ako aj v ostatných vodohospodárskych 

veciach týkajúcich sa tejto vodnej stavby, 

c) pochybností o určenie hranice pobrežného pozemku pri drobných vodných tokoch (§ 50 ods. 

5), 
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d) uloženia opatrení na odstránenie škodlivého stavu pri poškodení verejnej kanalizácie alebo 

verejného vodovodu, prípadne pri ohrození ich prevádzky, ak tieto opatrenia nevyžadujú 

povolenie (§ 55 ods. 3), 

– ods. 2 – v prípadoch uvedených v odseku 1 si môže okresný úrad vyhradiť rozhodovanie, 

najmä ak ide o územia chránených vodohospodárskych oblastí a územia ochranných pásiem 

vodárenských zdrojov, 

– ods. 3 – obec v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy: 

a) dáva vyjadrenie podľa § 28 k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vydať 

povolenie, a vyjadrenie k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na 

domové žumpy, 

b) vedie evidenciu o vodách (§ 29), 

c) vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia na 

odstránenie zistených nedostatkov (§ 66 ods. 1), 

d) prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb [§ 77 ods. 3 

písm. a)], 

e) zasiela údaje o povolenom množstve odberov podzemných vôd orgánu štátnej vodnej správy 

do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti povolenia, 

– ods. 4 – obec môže všeobecne záväzným nariadením upraviť, obmedziť alebo zakázať 

všeobecné užívanie povrchových vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch (§ 

18 ods. 6). 

 

 

Podľa § 36 vodného zákona: 

– ods. 3 – Nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami, ktoré vznikajú v aglomeráciách 

menších ako 2 000 ekvivalentných obyvateľov, ktoré nemajú vybudovanú verejnú 

kanalizáciu bez primeraného čistenia alebo v riedko osídlených oblastiach mimo 

aglomerácií možno okrem verejnej kanalizácie riešiť aj individuálnymi systémami alebo 

inými primeranými systémami, ktorými sú najmä vodotesné žumpy a pre riedko 

osídlené oblasti aj malé čistiarne odpadových vôd s primeraným čistením tak, aby sa 

dosiahli environmentálne ciele pre povrchové vody a podzemné vody v súlade s § 5. Pri 

nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými vo vodotesných žumpách sa postupuje 

podľa osobitného predpisu46b), pričom tieto musia byť zneškodňované v čistiarni 

odpadových vôd. 

– ods. 4 – Povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému 

podľa odsekov 2 a 3 možno vydať len na dobu určitú. V lokalitách, kde je vybudovaná 

a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia sa po skončení platnosti povolenia toto 

predlžovať nebude. Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný 

zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu 

obce47) alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových 

vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len 

prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, 47a) obec alebo osoba oprávnená podľa 

osobitného predpisu.47b) 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. 

– ods. 15 – Vypúšťať čistiarenský kal a obsah žúmp do povrchových vôd a do podzemných 

vôd je zakázané. S čistiarenským kalom treba nakladať tak, aby sa minimalizovali 

nepriaznivé vplyvy na životné prostredie. 
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       Tunajší úrad Vás žiada o zabezpečenie dodržiavania horecitovanej legislatívy v danej 

problematike, ako aj o zabezpečenie kontroly (dozoru) vývozu obsahu žúmp vo Vašej obci 

v súlade s uvedenými platnými právnymi predpismi, a to z dôvodu predchádzania  znečisťovania 

povrchových, resp. podzemných vôd   pri nepovolenej manipulácii s  obsahom žúmp 

a odpadovými vodami. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   RNDr. Hana Dorčáková 

                                                                                                           vedúca odboru 


