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Vec

Nakladanie s odpadovými vodami zhromaž#ovanými v žumpe
- Upozornenie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky schválilo „Plán hlavných a legislatívnych úloh odborov
starostlivosti o životné prostredie okresných úradov Tren#ianskeho kraja na rok 2021.
Jednou z úloh Okresného úradu Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej
správy, ktorý vykonáva štátnu správu pod#a zákona #. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR #. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení je zabezpe#ovanie vodoochranného
dozoru pod#a § 61 písm. g) vo veci kontroly zneškod#ovania odpadových vôd zo žumpy v zmysle podmienok § 36
ods. 4 vodného zákona a v súlade s § 80e ods. 4 vodného zákona.

V zmysle § 36 ods. (2) vodného zákona komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách nad 2 000
ekvivalentných obyvate#ov, sa musia odvádza# a prejs# #istením len verejnou kanalizáciou. Tam, kde výstavba
verejnej kanalizácie nepredstavuje prínos pre životné prostredie alebo vyžaduje neprimerane vysoké náklady, možno
použi# individuálne systémy alebo iné primerané systémy, ktorými sa dosiahne rovnaká úrove# ochrany životného
prostredia ako pri odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Takýmito systémami sú najmä vodotesné
žumpy. Odpadové vody akumulované vo vodotesných žumpách musia by# zneškod#ované v #istiarni odpadových
vôd.

V zmysle § 36 ods. (3) vodného zákona komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách menších ako
2 000 ekvivalentných obyvate#ov, a nemajú vybudovanú verejnú kanalizáciu bez primeraného #istenia alebo v
riedko osídlených oblastiach mimo aglomerácií možno okrem verejnej kanalizácie rieši# nakladanie s komunálnymi
odpadovými vodami napr. vodotesnými žumpami. Odpadové vody akumulované vo vodotesných žumpách musia
by# zneškod#ované v #istiarni odpadových vôd.

Žumpy sú drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu
ob#ianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu).

V zmysle § 36 ods. (4) vodného zákona:
- Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpe#ova# ich zneškod#ovanie odvozom do #istiarne
odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predloži# doklady o odvoze odpadových vôd
najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonáva# len prevádzkovate# verejnej kanalizácie,
obec alebo osoba oprávnená pod#a osobitného predpisu.
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- Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vyda# 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 #istiarne odpadových vôd.

V zmysle § 74 ods. (1) písm. o) vodného zákona sa správneho deliktu dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba-
podnikate#, ktorý nepreukáže zneškod#ovanie odpadových vôd zo žumpy na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej
správy (§ 36 ods. 4), za #o uloží okresný úrad pokutu od 500 eur do 3 300 eur.

V zmysle § 77 ods. (1) písm. p) vodného zákona sa priestupku na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných
stavieb dopustí ten, kto nepreukáže zneškod#ovanie odpadových vôd zo žumpy na výzvu obce alebo orgánu štátnej
vodnej správy (§ 36 ods. 4), za #o možno uloži# pokutu do 165 eur.

V zmysle § 23 ods. (2) zákona #. 442/2002 Z.z. zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene
a doplnení zákona #. 276/2001 Z.z. o regulácii v sie#ových odvetviach vlastník stavby alebo vlastník pozemku je
povinný pripoji# stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody na verejnú kanalizáciu a splni# technické
podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvori# zmluvu o pripojení s
vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník
stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s
odpadovými vodami. Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripoji#
stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké
náklady, pri#om túto povinnos# má pod#a § 42bb do 31. decembra 2021.
V zmysle § 39 ods. (1) písm. g) sa správneho deliktu dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na
podnikanie, ktorá porušila povinnosti pod#a § 23 ods. (2), za #o okresný úrad uloží pokutu od 99 eur do 16 596 eur.
V zmysle § 40 ods. (1) písm. e) zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách sa priestupku dopustí
vlastník stavby a vlastník pozemku, kde vznikajú odpadové vody, ak nepripojí stavbu alebo pozemok na verejnú
kanalizáciu a nesplní technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a
neuzatvorí zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok
nachádza, je verejná kanalizácia zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného
orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami pod#a § 23 ods. 2., za #o okresný úrad uloží
pokutu od 16 eur do 331 eur.

Žiadame mesto Púchov a dotknuté obce o oboznámenie vlastníkov drobných stavieb – žúmp, fyzické osoby,
právnické osoby a fyzické osoby-podnikate#ov, s týmto upozornením spôsobom v mieste obvyklým, najmä v
miestnej tla#i, rozhlase, na úradnej tabuli.

Na vedomie

Považská vodárenská spolo#nos#, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 1

Ing. Iveta Kmošenová

vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Obec Beluša (OVM), Farská 1045, 018 61 Beluša
Obec Doh#any (OVM), Doh#any 68, 020 51 Doh#any
Obec Dolná Breznica, Obecný úrad, 020 61 Dolná Breznica
Obec Dolné Ko#kovce (OVM), Školská 136, 020 01 Púchov 1
Obec Horná Breznica, Horná Breznica 78, 020 61 Horná Breznica
Obec Horovce, okres Púchov, Horovce 94, 020 62 Horovce
Obec Kvašov, Kvašov 174, 020 62 Kvašov
Obec Lazy pod Makytou (OVM), Lazy pod Makytou 157, 020 55 Lazy pod Makytou
Obec Lednica, Lednica 232, 020 63 Lednica
Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32/2, 020 61 Lednické Rovne
Obec Lúky (OVM), Lúky 105, 020 53 Lúky
Obec Lysá pod Makytou (OVM), Lysá pod Makytou 1, 020 54 Lysá pod Makytou
Obec Meste#ko (OVM), Meste#ko 118, 020 52 Meste#ko
Obec Mojtín, Mojtín, 020 72 Mojtín
Obec Nimnica (OVM), Nimnica 115, 020 71 Nimnica
Mesto Púchov (OVM), Štefánikova, 020 01 Púchov 1
Obec Streženice (OVM), Školská 152, 020 01 Púchov 1
Obec Visolaje, Visolaje 40, 018 61 Beluša
Obec Vydrná (OVM), Vydrná, 020 53 Lúky
Obec Zárie#ie (OVM), Zárie#ie 190, 020 52 Meste#ko
Obec Zubák, Zubák 164, 020 64 Zubák


