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Vážení spoluobčania, venujte pozornosť nasledujúcemu oznamu: 
 

 

Zákonná povinnosť likvidovania odpadových vôd zo žúmp  

od 15. septembra 2018. 

 

 

Dňom 15. marca 2018 novelizáciou zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. sa 

sprísnili podmienky likvidovania obsahu žúmp na Slovensku. Zákon 

jednoznačne zadefinoval kde sa zneškodňujú tieto odpadové vody, akým 

spôsobom a ako sa kontroluje plnenie tejto povinnosti.  

 

Nižšie sú uvedené niektoré dôležité paragrafové znenia tohto zákona, z ktorých 

vyplýva povinnosť každej fyzickej osoby, ktorá vlastní žumpu na odpadové 

vody, likvidovať ich spôsobom uvedeným v § 36 ods. 4 zákona o vodách, a to 

odvozom do čistiarne odpadových vôd. Tieto odvozy sú oprávnené vykonávať 

prevádzkovatelia verejnej kanalizácie, teda spoločnosť SEVAK, a.s. Žilina, 

alebo oprávnená osoba podľa osobitného predpisu. Nie je teda dovolené, ba je 

zakázané likvidovať resp. vypúšťať odpadové vody zo žúmp do vodného toku,  

rigolov, na cesty, na voľné priestranstvá zelene obce a ani svojvoľným vývozom 

na okolité polia.  

 

Zákonodarca touto novelou dokonca sprísnil aj podmienky dokladovania 

spôsobu likvidovania odpadových vôd akumulovaných v žumpách tým, že od 

producentov vyžaduje o týchto vývozoch doklad pod hrozbou pokuty od obce 

alebo orgánu štátnej vodnej správy t. j. Okresného úradu životného prostredia.  

 

S účinnosťou od 15. septembra 2020 bude môcť obec a orgán štátnej vodnej 

správy kontrolovať doklady o odvoze odpadových vôd zo žúmp dva roky 

dozadu. Od 15. septembra 2018 sú teda občania povinní odkladať tieto doklady 

o odvozoch a osoby, ktoré vyvážajú odpadové vody zo žúmp musia im ho vydať 

v rozsahu ako je uvedené v zákone. Pre účely kontroly musia disponovať s 

týmito dokladmi obidve strany.  

 

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. 


