
Dobrý deň,  
 
od občanov obce Plechotice evidujeme podnet P022/2023-VH, ohľadom zlej situácie k splaškom 
v obci. Keďže väčšina obce alebo celá obec nie je napojená na verejnú kanalizáciu, pravdepodobne 
dochádza aj k nelegálnemu vypúšťaniu žúmp do Močiarného potoka, hlavne vo večerných hodinách. 
Hlavnými ulicami, ktoré takto konajú sú: Cintorínska, Hlavná aj Družstevná. Z  pohľadu životného 
prostredia je veľké riziko kontaminácie a znečistenia pôdy, celého povodia potoka ako aj organizmov 
v ňom žijúcich a biotopov. Taktiež je zlá aj situácia so šírením zápachu v  obci z odpadovej 
vody.  Žiadame Vás o informáciu, či danú situáciu evidujete, monitorujete v  obci a aké kroky v tomto 
probléme konáte.  
 
K problematike nakladania s odpadovými vodami a vodami zo žúmp uvádzame, že podľa § 36 ods. 4 
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): 
„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 obce  [podľa § 36 ods. 7 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov] 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 podľa zákona č. 
442/2002 Z. z., obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. 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.“ 
 
Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že vlastníci nehnuteľnosti so žumpou sú povinní predložiť doklady o 
odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej 
správy. 
 
Obec v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s  komunálnym 
odpadom a drobným stavebným odpadom o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov,  udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného 
osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s  odpadovými vodami zo 
žúmp a miestnu verejnú dopravu. 

 
V nadväznosti na uvedené si Vás dovoľujeme požiadať o konanie v zmysle ustanovenia § 63 
ods. 3 písm. c) vodného zákona, kde je uvedené, že obec v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku 
štátnej vodnej správy vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a ukladá 
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov (§ 66 ods. 1).  

 
Dovoľujeme si Vás preto požiadať o preverenie situácie za účelom zistenia dodržiavania ustanovení 
zákona o vodách, a taktiež aj o kontrolu plnenia povinností vlastníkov nehnuteľnosti so žumpou podľa 
vyššie uvedeného.   

 
Vopred ďakujeme za spoluprácu a poskytnutie bližších informácií o riešení uvedeného podnetu. 
 
 
S pozdravom  



  
Zelená linka 
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Pred vytlačením tohto mailu zvážte prosím vplyv na životné prostredie 
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