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Obec B e l o v e ž a  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 
 

č. 3/2020 
 

o nakladaní s odpadovými vodami zo žúmp 
na území obce Beloveža 

 

Článok 1 
Účel úpravy 

 
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je utváranie a ochrana zdravých podmienok na 
bývanie, zdravého spôsobu života obyvateľov a zabezpečenie verejného poriadku v obci. 
 
 

Článok 2 
Predmet úpravy 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje povinnosti majiteľov nehnuteľností na území obce 
pri vypúšťaní odpadových vôd, povrchových vôd a upravuje podmienky výstavby a prevádzky 
domových žúmp v obci i zneškodňovania ich obsahu. 
 
 

Článok 3 
Základné pojmy  

(1) Odpadovou (splaškovou) vodou sa rozumie voda obsahujúca rôzny podiel odpadových vôd z 
domácností a zariadení služieb. 

(2) Voda z povrchového odtoku (zrážková voda) je voda z atmosférických zrážok, dopadajúcich na 
pozemok a strechy nachádzajúce sa na tomto pozemku. 

(3) 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). 

(4) Žumpa je zariadenie na zachytávanie odpadových vôd a osobitných vôd bez ich ďalšieho 
vypúšťania do povrchových alebo podzemných vôd. Je to zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez 
odtoku, určená na zhromažďovanie (akumuláciu) odpadových vôd z domácností. Vody zo žúmp sa 
odvážajú na likvidáciu do vhodných zariadení napríklad na čistiarne odpadových vôd (ČOV). Na 
žumpu sa vydáva stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 



stavebnom poriadku (stavebný zákon) spolu s povolením stavby z ktorej odpadové vody bude 
zachytávať. V prípade, že stavba už existuje a žumpa sa bude budovať dodatočne, povolí sa osobitne. 
 
 

Článok 4 
Výstavba žumpy 

 
(1) Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom a 
technickým normám.  
 
(2) Umiestnenie žumpy na pozemku musí umožňovať prístup k žumpe za účelom jej 
vyprázdňovania. Žumpa musí byť umiestnená a riešená tak, aby umožňovala výhľadové pripojenie 
stavby na verejnú kanalizáciu.  
 
(3) Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou musí zodpovedať 
príslušným slovenským technickým normám. 
  
(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. 
Žumpu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené 
užívanie susedného pozemku na určený účel.  
 
(5) Dno a steny žumpy musia byť vodotesné – nepriepustné tak, aby odpadová voda nepresakovala 
do okolitého prostredia a neznečisťovala ho. 
 
(6) Konštrukcia žumpy musí odolávať pôsobiacemu zaťaženiu a hydrostatickému vztlaku podzemnej 
vody.  
 
(7) Stavebník je povinný predložiť doklad o vodotesnosti žumpy vypracovaný osobou oprávnenou 
takýto doklad vydať pri kolaudačnom konaní. Doklad o vodotesnosti žumpy uchová stavebník po 
dobu životnosti žumpy a je povinný pravidelne podľa doporučení výrobcu (zhotoviteľa) žumpy 
vykonávať skúšky vodotesnosti v určených termínoch.  
 
(8) Do žúmp nie je možné odvádzať zrážkovú vodu. 
 
 

Článok 5 
Zneškodňovanie obsahu žúmp 

 
(1) Užívateľ žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k úniku 
odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo 
životného prostredia. 
 
(2) Obsah žumpy je zakázané vypúšťať alebo vyvážať do povrchových a podzemných vôd na 
pozemkoch v intraviláne a extraviláne obce, do odvodňovacích rigolov, záhrad, priekop, na trávnaté 
plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa 
žumpy. 
 
(3) Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečovať vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy na vlastné 
náklady prostredníctvom na to oprávnených právnických alebo fyzických osôb odvozom do čistiarne 
odpadových vôd v súlade s platnými predpismi a to v intervale primeranom ku kapacite žumpy.  
 
(4) 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, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov 
osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd (ČOV). 
 
(5) Prevádzkovateľ žumpy je povinný uchovať originály dokladov o zneškodnení obsahu žumpy po 
dobu min. 2 (slovom: dvoch) rokov odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy. 
 
(6) Prevádzkovateľ žumpy je pre účely riadneho plnenia povinností obce v súlade  stanovením § 4 
ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení povinný predložiť na 
požiadanie zamestnanca 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. 
 
(7) Množstvo vody, ktorú je producent odpadových vôd povinný za rok zneškodniť v ČOV vychádza 
z množstva vody, ktorú producent čerpal z verejného vodovodu podľa stavu vodomeru a/resp. vody 
čerpanej z iného zdroja (vlastné studne) za predchádzajúci kalendárny rok. V prípade, ak na inom 
zdroji nie je nainštalované určené meradlo na určenie množstva pretečenej vody, ktoré spĺňa 
podmienky zákonných predpisov o metrológii, množstvo odobratej vody z iného zdroja určí 
prevádzkovateľ podľa smerných čísel spotreby vody v zmysle vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z.  
 
(8) V prípade, ak vznikne medzi údajmi v ročnom vyúčtovaní spotreby vody podľa odseku 8 tohto 
článku a dokladmi o zneškodňovaní obsahu žumpy za príslušný kalendárny rok hrubý nepomer, má 
Obec v zmysle tohto všeobecne záväzného nariadenia právo požadovať od prevádzkovateľa žumpy 
vypracovanie nového dokladu preukazujúceho vodotesnosť žumpy (napr. protokol o skúške 
vodotesnosti žumpy). 
 
(9) Rovnako v prípade, ak sa zistí, že znečisťovanie vôd – napr. studní, potokov a rigolov, 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 6 
Kontrola a sankcie 

 
(1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia 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) 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 sa dopúšťa ten, kto vypúšťa odpadové vody do 
povrchových vôd alebo do podzemných vôd bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy. Na 
prejednanie priestupku je príslušný Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu  
v Bardejove.  
 



(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. Na prejednanie priestupku je príslušný Odbor starostlivosti o životné prostredie 
Okresného úradu  v Bardejove.  
 
(5) Nesplnenia povinností stanovených v článku 5 ods. 6, 8 a 9 tohto nariadenia je  priestupkom proti 
poriadku v správe v zmysle ustanovenia § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, 
za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 33 €. Na prejednanie priestupku je príslušná obec.  
 
(6) V prípade, ak poruší povinnosť stanovenú týmto nariadením 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 7 
Záverečné ustanovenie 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Beloveži dňa 
16.12.2020 a nadobúda účinnosť 01.01.2021. 
 
 
 
 

 Jozef Kostura 
  starosta obce 
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