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ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA 

KOMUNÁLNY SPRAVODAJCA 

 
pre členské  mestá a obce 

asdad 

 
 
 

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
 Zmeny v zákone o vodách a verejných 

kanalizáciách 

 
Milé kolegyne, vážení kolegovia,  
 
v súvislosti so zmenami v zákone o vodách 
a zákone o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách dochádza ku konkrétnym zmenám, 
na ktoré musia mesta a obce prihliadať a rovnako 
je potrebné to aj upraviť v príslušných všeobecne 
záväzných nariadeniach.  
V aktuálnom vydaní komunálneho spravodajcu sme 
za zamerali na tieto zmeny a tiež uverejňujeme 
návrhy vzorových VZN.  
Michal Sýkora, predseda ZMOS     

     
 

 

Predmet:  

•  Zmena zákona o vodách a zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.  

 

I. Východiská  

Od 15. marca 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 51/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony.  

 

 

II. Teória a výklad  
 

V čl. I. sa mení zákon 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.  

PREHĽAD PRÁVNYCH PREDPISOV 
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Z hľadiska obcí je dôležitá úprava vypúšťania odpadových vôd a osobitných vôd do 

povrchových  vôd obsiahnutá v ust. § 36 cit. zákona. Tu sa mení § 36 ods. 4 a tento po zmene (červené 

písmo)  znie: 

 „(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 obce 47) 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.“ 

Priamo v zákone je daná povinnosť toho, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, aby  

zabezpečoval ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce  alebo 

orgánu štátnej vodnej správy tiež povinnosť predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za 

posledné dva roky. Tieto povinnosti boli doteraz často obsahom všeobecne záväzných nariadení obci – 

po novele je potrebné ich zo všeobecne záväzných nariadení obcí vypustiť. Orgán štátnej vodnej 

správy uloží pokutu od 500 eur do 3 300 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, 

ktorá sa dopustí správneho deliktu podľa § 74 ods. 1 písm. o) zákona č. 364/2004 Z. z. tým, že  

nepreukáže zneškodňovanie odpadových vôd zo žumpy na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej 

správy (§ 36 ods.4). Priestupku na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb sa dopustí 

podľa § 77 ods.1 písm. p) zákona č. 364/2004 Z. z.  ten, kto nepreukáže zneškodňovanie odpadových 

vôd zo žumpy na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy (§ 36 ods. 4). Za tento priestupok 

možno uložiť pokutu do 165 eur a tento priestupok prejednáva okresný úrad a výnosy týchto pokút sú 

príjmom Environmentálneho fondu. Avšak podľa prechodných ustanovení - § 80e ods. 4 platí: 

„(4) Obec alebo orgán štátnej vodnej správy môže žiadať predloženie dokladov o odvoze 

odpadových vôd podľa § 36 ods. 4 v znení účinnom od 15. marca 2018 najskôr od 15. septembra 

2020; do 15. septembra 2020 môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd 

vykonanom po 15. septembri 2018.“ 

 

Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len: 

 

 prevádzkovateľ verejnej kanalizácie,  

 obec,   

 alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu - v zmysle  zák. č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.  

 

Nová právna úprava § 36 ods. 4 cit. zákona určuje aj povinnosť subjektu, ktorý  vykonáva 

odvoz odpadových vôd , vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal. 
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Nová právna úprava § 36 ods. 4 cit. zákona určuje aj náležitosti dokladu o odvoze 

odpadových vôd tak, že tento doklad musí obsahovať :  

 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. 

Podľa § 63 ods. 4 cit. zákona sa spresňuje  možnosť obce všeobecne záväzným nariadením 

upraviť, obmedziť alebo  zakázať všeobecné užívanie povrchových vôd na drobných vodných tokoch a 

iných vodných útvaroch (§ 18 ods. 6). 

V čl. II. sa mení zákon 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 znení neskorších 

predpisov tak, že sa určuje vlastníkovi stavby alebo  vlastníkovi pozemku, na ktorom bola povolená 

žumpa povinnosť pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a 

nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady  do 31. decembra 2021. 

V čl. III. sa mení zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení 

neskorších predpisov.  

 

 

III. Praktické návody a riešenia 

 
Z citovanej právnej úpravy vyplýva potreba kontroly všeobecne záväzných nariadení 

vydávaných obcami pre túto oblasť, t.j.: 

 Podľa § 63 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) v znení  neskorších 

predpisov -  možnosť obce všeobecne záväzným nariadením upraviť, obmedziť alebo  

zakázať všeobecné užívanie povrchových vôd na drobných vodných tokoch a iných 

vodných útvaroch (§ 18 ods. 6)- vzor č.14a 

 Podľa § 36 ods. 7 písm. b) 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 znení neskorších predpisov - obec všeobecne záväzným nariadením dočasne obmedzuje 

alebo zakazuje užívanie pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie 

zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku – vzor č. 14b 

 Podľa § 36 ods. 7 písm. c) 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 znení neskorších predpisov – povinnosť obce vydať všeobecne záväzné nariadenie  o 

spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o 

zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok. vzor č. 14c a 14d 
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Vzory uvedených všeobecne záväzných nariadení  
 

  

 

 

 

O B E C  ............................. 
______________________________________________________________ 

 

 

 

Všeobecne  záväzné   nariadenie 

 

č. ....../20.. 
upravujúce ,  obmedzujúce  a  zakazujúce   všeobecné užívanie  vôd na  

drobných vodných tokoch a  iných vodných útvaroch na území obce 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

 

 

Návrh VZN:    -     vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :   ..................................... 

-  zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: ................ 
                        -     zverejnený na webovom sídle obce  dňa :   .......................... 

                           

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane): ........................... 

 

Doručené pripomienky (počet) : .............. 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa ............................ 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa ............................ 

 

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v  .......................dňa ................  pod č. :  ............. 

 

 

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce  dňa : ......................................................................... 

VZN zvesené z úradnej tabule obce  dňa : .............................................................................. 

VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce:  od .................... do ............................. 

VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa : ................................................................... 
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VZN nadobúda účinnosť dňom ... ... ..... 
 

 

úradná pečiatka  

s erbom obce  

   

      za obec :  

 

 Obecné zastupiteľstvo obce .................  na základe ust. § 63 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 právnych predpisov (vodný zákon) v  znení neskorších predpisov   v y d á v a    t o t o  

 

 

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE 
 

č. ..../...... 
 

upravujúce ,  obmedzujúce  a  zakazujúce   všeobecné užívanie  vôd na  

drobných vodných tokoch a  iných vodných útvaroch na území obce 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

 
 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 

(1) Účelom tohto nariadenia je upraviť podmienky, obmedzenie a zákaz všeobecného používania 

povrchových vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch v katastrálnom území 

obce ..................  

 

(2) Drobnými vodnými tokmi  na území obce sú: .... 

... 

... 

 

(3) Inými vodnými útvarmi na území obce ....................... sú: 

 ... 

 

 

§ 2 

Užívanie povrchových vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch 

 



                                  
                               
 

www.zmos.sk Strana 6 z 16 

11/2018 

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA 

KOMUNÁLNY SPRAVODAJCA 

 
pre členské  mestá a obce 

asdad 

(1) Všeobecné užívanie vôd upravuje zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  v znení neskorších právnych predpisov ( vodný zákon) 

v znení neskorších predpisov,  ďalej len „vodný zákon“ 

 

(2) Všeobecné užívanie povrchových vôd na drobných vodných tokoch a na iných vodných útvaroch na 

území obce ................... sa z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti osôb,  ochrany  vodných  stavieb  a  

zariadení,  ochrany  rybárstva  a ochrany prírodného  prostredia bez náhrady 

   upravuje 

     pri drobnom vodnom toku ............. takto ......................................................................... 

     pri inom vodnom útvare  ................ takto ........................................................................ 

obmedzuje 

     pri drobnom vodnom toku ............. takto ......................................................................... 

     pri inom vodnom útvare  ................ takto ........................................................................ 

  zakazuje 

    pri drobnom vodnom toku ............. takto ......................................................................... 

    pri inom vodnom útvare  ................ takto ........................................................................ 

 

 

§ 3 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo  Obecné zastupiteľstvo obce .............   dňa .................... 

(2)  Zmeny tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce...............  

 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom .................................. . 

 

 

 

V .......................... dňa ..........................  

 

 

 

....................................... 

starosta obce 
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O B E C  ............................. 
______________________________________________________________ 

 

 

 

Všeobecne  záväzné   nariadenie 

 

č. ....../20.. 

 
o dočasnom obmedzení  a  zákaze užívania pitnej  vody na iné účely  

 
 

Návrh VZN:    -     vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :   ............................. 

-  zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: ......... 
                        -     zverejnený na webovom sídle obce  dňa :   .......................... 

                           

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane): ........................... 

 

Doručené pripomienky (počet) : .............. 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa ............................ 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa ............................ 

 

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v  .......................dňa ................  pod č. :  ............. 

 

 

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce  dňa : ......................................................................... 

VZN zvesené z úradnej tabule obce  dňa : .............................................................................. 

VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce:  od .................... do ............................. 

VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa : ................................................................... 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom ... ... ..... 
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úradná pečiatka  

s erbom obce  

   

      za obec :  

Pozn.: Nariadenie o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody podľa ust. § 36 ods. 7 písm. b/ zákona č. 

442/2002 Z. z. má charakter fakultatívny resp. jeho prijatie je potrebné len, ak v obci nastáva pravidelne 

v istých obdobiach stav nedostatku pitnej vody. VZN o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody možno prijať 

tiež  ad hoc, ak nastane v dôsledku mimoriadnej situácie v obci nedostatok pitnej vody. 

 

 

 Obecné zastupiteľstvo obce  ..... na základe ust. § 36 ods. 7 písm.  b) zákona č. 442/2002 

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. 

o regulácii  v sieťových odvetviach v znení neskorších právnych predpisov v nadväznosti na ust. § 4 

ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona  Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších právnych predpisov  v yd á va  t o t o     

 
VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉ    NARIADENIE 

  

 č. ../.... 
  

o dočasnom obmedzení  a  zákaze užívania pitnej  vody na iné účely  
  

PRVÁ ČASŤ 

Úvodné ustanovenia 

 

§ 1  

Vymedzenie pojmov 

 

(1) Účelom tohto nariadenia je upraviť obmedzenie  a  zákaz užívania pitnej vody z verejného 

vodovodu na iné účely, v čase jej nedostatku. 

 

(2) Pitnou vodou pre účely tohto nariadenia je voda využiteľná na zásobovanie obyvateľstva 

v pôvodnom stave alebo po jej úprave, je  určená na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné 

domáce účely a je dodávaná z vodárenského zdroja verejným vodovodom. 

 

DRUHÁ ČASŤ 

Obmedzenie  a zákaz  používanie pitnej vody z verejného vodovodu  

 

§ 2 

 



                                  
                               
 

www.zmos.sk Strana 9 z 16 

11/2018 

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA 

KOMUNÁLNY SPRAVODAJCA 

 
pre členské  mestá a obce 

asdad 

(1) Z dôvodu prechodného nedostatku pitnej vody v ........, z ktorého je dodávaná pitná 

voda pre obec ....,  v období od .......... do ............ sa  

a) obmedzuje používanie pitnej vody z verejného vodovodu  nasledovne 

- ... 

- ... 

 

b) zakazuje  používanie pitnej vody z verejného vodovodu  nasledovne 

 

- polievanie záhrad a iných zelených plôch v obci vodami z verejného vodovodu, 

- polievanie cestných komunikácií vodami z verejného vodovodu, 

- napúšťanie a dopĺňanie kúpalísk a nádrží vodami z verejného vodovodu v denných hodinách, 

- ... 

 

 

TRETIA ČASŤ  

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

§ 3 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo  Obecné zastupiteľstvo obce ....................     dňa 

.................... 

 

(2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce............... . 

 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom .................................. . 

 

 

 

V .......................... dňa ..........................  

 

  

 

 

....................................... 

starosta obce 
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O B E C  ............................. 
______________________________________________________________ 

 

 

 

Všeobecne  záväzné   nariadenie 

 

č. ....../20.. 
o   spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd   

 
 

Návrh VZN:    -     vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :   ..................................... 

-  zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: ................ 
                        -     zverejnený na webovom sídle obce  dňa :   .......................... 

                           

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane): ........................... 

 

Doručené pripomienky (počet) : .............. 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa ............................ 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa ............................ 

 

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v  .......................dňa ................  pod č. :  ............. 

 

 

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce  dňa : ......................................................................... 

VZN zvesené z úradnej tabule obce  dňa : .............................................................................. 

VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce:  od .................... do ............................. 

VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa : ................................................................... 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom ... ... ..... 
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úradná pečiatka  

s erbom obce  

   

      za obec :  

 

Pozn.: Nariadenie o  spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 

(podľa ust. § 36 ods. 7 písm. c/ zákona č. 442/2002 Z.z.) je obligatórnym nariadením. 

 Obecné zastupiteľstvo obce  ..... na základe ust. § 36 ods. 7 písm.  c) zákona č. 442/2002 

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. 

o regulácii  v sieťových odvetviach v znení neskorších právnych predpisov v nadväznosti na ust. § 4 

ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších právnych predpisov  v yd á va  t o t o     

 

VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉ    NARIADENIE 

  
 č. ../.... 

  

o   spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd   
  

PRVÁ ČASŤ 

Úvodné ustanovenie 

 

§ 1  

 

Účelom tohto nariadenia je upraviť  spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd v prípade, ak nie je možné ich odvádzať verejnou kanalizáciou. 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

Náhradné zásobovanie pitnou vodou  

 

§ 2 

 

(1) V prípade prerušenia dodávky pitnej vody do domácností z dôvodu poruchy na verejnom vodovode, 

ohrozenia života a zdravia ľudí alebo majetku, vykonávania plánovaných opráv, údržbárskych a 

revíznych prác, obmedzeného zásobovania vodou, alebo poruchy na vodovodnej prípojke ak je 

vodovodná prípojka majetkom vlastníka verejného vodovodu zabezpečí prevádzkovateľ verejného 
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vodovodu náhradnú dodávku pitnej vody prostredníctvom jej dovozu cisternami v rozsahu núdzového 

zásobovania pitnou vodou na určené odberné miesta. 

 

(2) V obci ...... sa stanovujú tieto odberné  miesta pre náhradne zásobovanie pitnou vodou: 

... 

... 

... 

 

 

 

 

TRETIA ČASŤ 

Náhradné odvádzanie odpadových vôd  

 

§ 3 

 

V prípade prerušenia činnosti verejnej kanalizácie z dôvodu poruchy, ohrozenia života a zdravia ľudí alebo 

majetku, vykonávania plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prác, alebo poruchy na kanalizačnej 

prípojke, ak je kanalizačná prípojka majetkom vlastníka verejnej  kanalizácie  prevádzkovateľ verejnej 

kanalizácie zabezpečí ich náhradné odvádzanie odpadových vôd nasledovne ... 

     ... 

    ... 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

§ 4 

 

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo  Obecné zastupiteľstvo obce ....................     dňa 

.................... 

 

(5) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce............... . 

 

(6) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom .................................. . 

 

 

 

V .......................... dňa ..........................  

 

  

 

 

....................................... 

starosta obce 
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O B E C  ............................. 
______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Všeobecne  záväzné   nariadenie   

 

č. ....../20.. 
o   zneš kodňovaní  obsahu  žúmp   

 
 
 

Návrh VZN:    -     vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :   ..................................... 

-  zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: ................ 

                        -     zverejnený na webovom sídle obce  dňa :   .......................... 

                           

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane): ........................... 

 

Doručené pripomienky (počet) : .............. 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa ............................ 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa ............................ 

 

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v  .......................dňa ................  pod č. :  ............. 

 

 

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce  dňa : ......................................................................... 

VZN zvesené z úradnej tabule obce  dňa : .............................................................................. 
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VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce:  od .................... do ............................. 

VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa : ................................................................... 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom ... ... ..... 
 

 

úradná pečiatka  

s erbom obce  

   

      za obec :  
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Pozn.: Nariadenie o zneškodňovaní obsahu žúmp  je podľa ust. § 36 ods. 7 písm. c/ zákona č. 442/2002 Z. z.  

obligatórnym nariadením.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce  ..... na základe ust. §  36 ods. 7 písm. c)   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 znení neskorších predpisov  v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. 

g)  a § 6 ods. 1 zákona  Slovenskej národnej rady  č. 369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  v   znení  

neskorších právnych predpisov   v  y  d  á  v  a   t o t o 

  

 

 

VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉ    NARIADENIE 

  
 č. ../.... 

  

o   zneš kodňovaní  obsahu  žúmp   
 

§ 1  

Všeobecné ustanovenia 

 

(1) Toto nariadenie upravuje povinnosti prevádzkovateľov žúmp v katastrálnom území obce ........ pri 

odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľností do žúmp a ich zneškodňovaní. 

 

(2) Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku určená na akumuláciu odpadových vôd z domácností.  

 

 

 § 2 

Zneškodňovanie obsahu žúmp 

 

(1) Ten kto akumuluje odpadové vody v žumpe musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch 

primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických, alebo 

fyzických osôb.  

 

(pozn. autora: Obec môže uzatvoriť sama, na základe Obchodného zákonníka, zmluvu 

o zabezpečovaní vyprázdňovania žúmp v obci s príslušnou právnickou alebo fyzickou osobou 

oprávnenou na podnikanie v tejto oblasti a ponúknuť túto službu  obyvateľom obce, s tým, že sa 

budú podieľať v plnom rozsahu, alebo čiastočne na nákladoch. Obec nemôže brániť obyvateľom, 

aby uzatvorili takúto zmluvu samostatne bez spolupráce s obcou, ani nariadiť im s kým majú 

takúto zmluvu uzatvoriť).  
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(2) Odpadové vody akumulované vo vodotesných žumpách musia byť zneškodňované v čistiarni 

odpadových vôd. 

 

 

 

§ 3 

  Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo  Obecné zastupiteľstvo obce................. dňa  ...................... 

 

(2) Zmeny a doplnenia tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce ......................... 

 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom  .......................................... . 

  

   

V  .......................... dňa  .................................. 

  

                                                                                                                         .......................................... 

                                                                                                                  starosta obce 
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