
Obec   D u b o v á   v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. g), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a na základe 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 platnom znení 

 
v y d á v a 

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce  D u b o v á 

č. 51 
 

o nakladaní s odpadovými vodami zo žúmp  
na území obce Dubová 

 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenie 

 
1. Obec Dubová (ďalej len „Obec“) v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona                        č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zabezpečuje na území Obce najmä, nie však 
výlučne odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp, utvára a chráni 
zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov Obce a chráni životné prostredie.   
 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky nakladania 
s odpadovými vodami zo žúmp vzniknutých na území Obce a ich zneškodňovanie. 

 
 Článok II. 

Základné pojmy 
 

1. Odpadovou vodou sa rozumie voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, 
zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch, pokiaľ má po 
použití zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu), ako aj priesaková voda zo skládok odpadov 
a odkalísk. Odpadová voda môže byť splašková, priemyselná a komunálna.   
 

2. Splaškovou odpadovou vodou sa rozumie použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým z 
ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných 
podobných zariadení.  
 

3. Komunálnou odpadovou vodou je voda zo sídelných útvarov obsahujúca prevažne splaškovú 
odpadovú vodu; môže obsahovať priemyselnú odpadovú vodu, infiltrovanú vodu a v prípade 
jednotnej stokovej siete alebo polodelenej stokovej siete aj vodu z povrchového odtoku.  
 

4. Priemyselnou odpadovou vodou je voda z výrobných činností, priemyslu, služieb a živností, 
ktorá je iného charakteru ako splašková odpadová voda a voda z povrchového odtoku.  
 

5. Pôvodcom (producentom) odpadových vôd je každý, koho činnosťou odpadová voda vzniká 
a rovnako každá domácnosť, ktorá je napojená na verejný vodovod, resp. má vlastný zdroj vody 
(studňu). 
 

6. Žumpou sa rozumie zariadenie na zachytávanie odpadových vôd a osobitných vôd bez ich 
ďalšieho vypúšťania do povrchových alebo podzemných vôd, pričom ide o zakrytú podzemnú 
vodotesnú nádrž bez odtoku na akumuláciu odpadových vôd z domácností.  

 
 
 

Článok III.  
Zneškodňovanie odpadových vôd 

  
1. Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej mu vznikajú odpadové vody je povinný pri nakladaní s nimi a ich 

zneškodňovaní dodržiavať všetky platné právne predpisy Slovenskej republiky.   
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/


2. Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorej mu vznikajú odpadové vody je povinný pripojiť 
nehnuteľnosť, a to stavbu alebo pozemok v súlade s ustanovením § 23 ods. 2 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 platnom znení na verejnú kanalizáciu a splniť technické 
podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť 
zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v Obci, na ktorej území sa stavba alebo 
pozemok nachádza je verejná kanalizácia vybudovaná a vlastník stavby alebo vlastník pozemku 
nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými 
vodami.     
 

3. V prípade, ak v zmysle ods. 2 tohto článku VZN nie je možné pripojiť nehnuteľnosť na verejnú 
kanalizáciu, a to z dôvodu, že na danom mieste nie je vybudovaná, možno použiť individuálne 
systémy alebo iné primerané systémy, ktorými sa dosiahne rovnaká úroveň ochrany životného 
prostredia ako pri odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Takýmito systémami sú 
najmä vodotesné žumpy alebo malé čistiarne odpadových vôd. Použitie individuálneho systému 
alebo iného primeraného systému v povolení pri vodotesných žumpách odôvodní orgán štátnej 
správy a pri malých čistiarňach odpadových vôd orgán štátnej vodnej správy.  
 

4. Vlastník novovybudovanej nehnuteľnosti je povinný zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd v 
súlade s platnými právnymi predpismi verejnou kanalizáciou v prípade, ak je v danej časti Obce 
vybudovaná a ak vlastník stavby nedisponuje príslušným povolením orgánu štátnej správy na iný 
spôsob nakladania s odpadovými vodami. Spôsob nakladania s odpadovými vodami je 
predmetom skúmania stavebného úradu v stavebnom konaní v súlade s ustanovením § 62 ods. 1 
písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v platnom znení, a to z hľadiska, či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných 
záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a či 
zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanovených zákonom. 
Výsledkom stavebného konania je vydanie príslušného stavebného povolenia.  
 

Článok IV.  
Nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp 

  
1. Na stavbu žumpy sa podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v platnom znení vydáva stavebné povolenie. V prípade, že stavba už existuje a 
žumpa sa vybuduje dodatočne, postačí ohlásenie drobnej stavby na príslušný stavebný úrad. 
Vlastník nehnuteľnosti je oprávnený žumpu prevádzkovať na základe vydania kolaudačného 
rozhodnutia. Stavebník je povinný pri kolaudačnom konaní predložiť doklad preukazujúci 
vodotesnosť žumpy (napríklad protokol o skúške vodotesnosti žumpy) vydaný na to oprávnenou 
osobou. Doklad preukazujúci vodotesnosť žumpy uchová stavebník po celú dobu jej životnosti.  
 

2. Stavba žumpy musí zodpovedať podmienkam stanoveným v stavebnom povolení, v príslušných 
právnych predpisoch a technických normách, a to najmä, nie však výlučne v technickej norme 
STN 75 6081.  
 

3. V zmysle tohto VZN je potrebné prevádzkovať žumpu tak, aby z nej nedochádzalo k úniku 
odpadových vôd do okolia, t.j. do podzemných vôd, či iným spôsobom nebolo ohrozované alebo 
poškodzované životné prostredie alebo zdravie obyvateľov Obce.   
 

4. Žumpa musí byť umiestnená tak, aby k nej bol umožnený prístup pre odvoz obsahu žumpy a aby 
boli dodržané minimálne, normou stanovené vzdialenosti žumpy od budov a vodných zdrojov. Dno 
a steny žumpy musia byť vodotesné – nepriepustné tak, aby odpadová voda nepresakovala do 
okolitého prostredia a neznečisťovala ho. Do žúmp nie je možné odvádzať zrážkovú vodu.  
 

5. Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečovať vyprázdňovanie jej obsahu v intervaloch primeraných 
kapacite žumpy na vlastné náklady, a to prostredníctvom na to oprávnených právnických alebo 
fyzických osôb. Obsah žumpy môže zneškodniť len na to oprávnená osoba.  
  

6. Prevádzkovateľ žumpy nesmie vypúšťať obsah žumpy do záhrad, priekop, na trávnaté plochy, na 
poľnohospodárske a lesné pozemky, a to aj keby boli vlastníctvom užívateľa žumpy. 
Prevádzkovateľ žumpy nesmie vypúšťať obsah žumpy do povrchových alebo podzemných vôd, 



vyvážať ho do vodných tokov ani vypúšťať do verejnej kanalizácie mimo miest na to určených. 
Obsah žumpy je možné vyvážať len do čistiarne odpadových vôd.    
 

7. V zmysle tohto VZN je prevádzkovateľ žumpy povinný uchovávať všetky doklady o zneškodňovaní 
obsahu žumpy za obdobie nie kratšie ako 5 (slovom: päť) kalendárnych rokov. 
 

8. Prevádzkovateľ žumpy je podľa tohto VZN pre účely riadneho plnenia povinností Obce v súlade 
s ustanovením § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, 
povinný predložiť na požiadanie zamestnancom Obce alebo Obcou povereným osobám doklad o 
spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy, t.j. doklad o vývoze obsahu žumpy. Tým nie sú 
dotknuté práva iných orgánov oprávnených takúto kontrolu vykonávať.    
 

9. Prevádzkovateľ žumpy je v súlade s ustanoveniami tohto VZN povinný v lehote do 30 dní po 
doručení ročného vyúčtovania spotreby vody od príslušného prevádzkovateľa vodovodov 
a kanalizácií, doručiť Obecnému úradu Dubová, Hlavná 39, 900 90 Dubová ohlásenie o nakladaní 
s odpadovými vodami zo žúmp (ďalej len „Ohlásenie“), t.j. ohlásenie o zneškodňovaní odpadových 
vôd zo žúmp, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 tohto VZN. Obsahom Ohlásenia je vyhlásenie 
pôvodcu odpadových vôd o tom, že v kalendárnom roku, za ktorý sa Ohlásenie vydáva, 
zabezpečoval zneškodnenie odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd, akým spôsobom a 
prostredníctvom ktorého subjektu tak urobil. Pôvodca odpadových vôd je povinný spolu 
s Ohlásením doručiť Obecnému úradu Dubová aj všetky príslušné doklady v zmysle ods. 7 tohto 
článku VZN.   

 

10. V prípade, ak vznikne medzi údajmi v ročnom vyúčtovaní spotreby vody podľa ods. 9 tohto článku 
VZN a dokladmi o zneškodňovaní obsahu žumpy za príslušný kalendárny rok hrubý nepomer, má 
Obec v zmysle tohto VZN právo požadovať od prevádzkovateľa žumpy vypracovanie nového 
dokladu preukazujúceho vodotesnosť žumpy (napríklad protokol o skúške vodotesnosti žumpy).   

 

11. Rovnako v prípade, ak sa zistí, že znečisťovanie vôd – napr. studní, potokov a riek, prípadne pôdy 
v okolí žumpy je v príčinnej súvislosti s technickým stavom žumpy, je prevádzkovateľ žumpy 
povinný nechať vypracovať nový doklad preukazujúci vodotesnosť žumpy (napríklad protokol 
o skúške vodotesnosti žumpy). To platí i v prípade, že sa jedná o dôvodné podozrenie, že 
prevádzkou žumpy môže dochádzať k znečisťovaniu vôd či kontaminácii pôdy 

 
Článok V.  

Práva Obce a povinnosti pôvodcov odpadových vôd  
 

1. Obec v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy:  
 

- rozhoduje vo veciach 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,  

- rozhoduje vo veciach, v ktorých je príslušná povoľovať vodnú stavbu, ako aj v ostatných 
vodohospodárskych veciach týkajúcich sa tejto vodnej stavby,  

- rozhoduje vo veciach pochybností o určenie hranice pobrežného pozemku pri drobných 
vodných tokoch,  

- rozhoduje vo veciach uloženia opatrení na odstránenie škodlivého stavu pri poškodení 
verejnej kanalizácie alebo verejného vodovodu, prípadne pri ohrození ich prevádzky, ak tieto 
opatrenia nevyžadujú povolenie,  

- dáva vyjadrenie k zámeru stavby, či je predpokladaná stavba alebo zmena stavby možná z 
hľadiska ochrany vodných pomerov a za akých podmienok ju možno uskutočniť a užívať, ako 
aj vyjadrenie k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové 
žumpy, 

- vedie evidenciu o vodách,  

- vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia na 
odstránenie zistených nedostatkov,  

- prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb,  

- zasiela údaje o povolenom množstve odberov podzemných vôd orgánu štátnej vodnej správy 
do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti povolenia.  
 



2. Pri nakladaní s odpadovými vodami je každý ich pôvodca povinný správať sa tak, aby 
neohrozoval ani nezhoršoval kvalitu životného prostredia, chránil prírodné dedičstvo, nezhoršoval 
odtokové pomery, nepoškodzoval brehy, vodné stavby a zariadenia, chránil zdravie obyvateľstva 
a zdravý spôsob života.   

 
Článok VI. 

Kontrola a sankcie 
  

1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN sú oprávnené vykonávať orgány Obce a poverení 
zamestnanci Obce, ako aj príslušné orgány štátnej správy a štátnej vodnej správy (okresné úrady, 
ministerstvá, slovenská inšpekcia životného prostredia) v rozsahu ich pôsobnosti v zmysle 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 platnom znení.   
 

2. Za porušenie povinností na úseku stavebného poriadku ukladajú pokuty príslušné orgány štátnej 
správy podľa osobitných predpisov.  
 

3. Ak občan vypúšťa odpadové vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd bez povolenia 
orgánu štátnej vodnej správy, dopúšťa sa priestupku v zmysle ustanovenia         § 77 ods. 1 písm. 
b) 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 platnom znení, za čo mu môže byť 
uložená pokuta až do výšky 100 €. Na prejednanie priestupku je príslušný okresný úrad.  
 

4. Priestupku v zmysle ustanovenia § 77 ods. 1 písm. j) 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 platnom znení sa dopustí ten, kto znečistí alebo ohrozí povrchové vody 
alebo podzemné vody, za čo mu môže byť uložená pokuta až do výšky 100 €. Na prejednanie 
priestupku je príslušný okresný úrad.  
 

5. V prípade, ak poruší povinnosť stanovenú týmto VZN fyzická osoba, dopúšťa sa priestupku proti 
verejnému poriadku v zmysle ustanovenia § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom 
znení, za ktorý jej môže byť uložená pokuta do výšky 33 €. Na prejednanie priestupku je príslušná 
Obec.  

 

6. V prípade, ak poruší povinnosť stanovenú týmto VZN právnická osoba alebo fyzická osoba – 
podnikateľ, dopúšťa sa správneho deliktu v zmysle ustanovenia § 27b ods. 1 písm. a) zákona č. 
369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení, za ktorý jej môže byť uložená pokuta do výšky 
6.638 €. Na prejednanie správneho deliktu je príslušná Obec.  

 
Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 
  
1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce v lehote 

uvedenej v ustanovení § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 
 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyhlásenia zverejnením schváleného 
VZN na úradnej tabuli Obce. 

 
3. Po vyhlásení zverejnením na úradnej tabuli Obce bude VZN prístupné na Obecnom úrade 

Dubová, Hlavná 39, 900 90 Dubová. 
  

 
V Dubovej, dňa 8.12.2017 
 
       __________________________________ 
       Ľudovít Ružička 
       starosta obce Dubová 
 
vyvesené: 5.10.2017 
vyhlásené po schálení zverejnení: 8.12.2017 
zvesené po vyhlásení: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/


 
Príloha č. 1 
 
  

OHLÁSENIE  O  NAKLADANÍ  S  ODPADOVÝMI  VODAMI  ZO  ŽÚMP 
 
  
Podpísaný __________________________________________________________________   
 
 
trvale bytom ___________________________________  dátum nar.: ___________________  
 
 

č e s t n e  v y  h l a s u j e m 
  
 
že pri nakladaní a zneškodňovaní s odpadovými vodami zo žumpy, ktorých som spolu s mojou 
rodinou pôvodcom na vyššie uvedenej adrese môjho trvalého pobytu v Obci, som zneškodnenie 
obsahu žumpy v kalendárnom roku _____________ zabezpečil prostredníctvom:  
 

 právnickej osoby: obchodný názov - ____________________________________ 
 
so sídlom : __________________________________   IČO: __________________ 
 

 fyzickej osoby: _____________________________________________________ 
 

miesto podnikania: ___________________________   IČO: _________________ 
 
pričom zvoz obsahu žumpy bol vykonaný:  

- dňa ____________________ v množstve ______________________,    

- dňa ____________________ v množstve ______________________,    

- dňa ____________________ v množstve ______________________,    

- dňa ____________________ v množstve ______________________,    

- dňa ____________________ v množstve ______________________,    

- dňa ____________________ v množstve ______________________,    

- dňa ____________________ v množstve ______________________,    

- dňa ____________________ v množstve ______________________,    

- dňa ____________________ v množstve ______________________,    

- dňa ____________________ v množstve ______________________ .    
 
O spôsobe vývozu obsahu žumpy predkladám v prílohe tohto ohlásenia nasledujúce doklady:   

- ________________,  

- ________________,  

- ________________,  

- ________________,  

- ________________,  

- ________________,  

- ________________,  

- ________________,  

- ________________,  

- ________________ .  
 
V Dubovej, dňa _____________ 
       __________________________________ 
       pôvodca odpadových vôd  
     


