
ZOZNAM VÝVOZCOV ŽUMP: 
-  p. Plachý , Nitr. Rudno 0905 710 405 
-  TOMFEK , Lazany  0949 622 353 
-  František Štefan  Chvojnica 0944 352 557 
-  VEOLIA Prievidza , vývoz septikov a žúmp 0850 111 234 

 

                                                                                                               
Novelou vodného zákona 51/2018 Z.z, bola zavedená  dôslednejšia kontrola plnenia povinností vlastníka 
nehnuteľnosti so žumpou. Na základe novely je takýto vlastník nehnuteľnosti nie len povinný zabezpečiť 
zneškodnenie obsahu žumpy odvozom do čistiarne odpadových vôd, ale aj predložiť DOKLADY O TAKOMTO 
ODVOZE ZA POSLEDNÉ  2 ROKY na výzvu obce, alebo orgánu štátnej vodnej správy. 
 
Podľa zákona 364/2004 Z.z. § 36 ods. 4 vodného zákona, ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je 
povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce 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, 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. 
 
Odporúčame Vám, aby ste vo vlastnom záujme takýto doklad o odvoze požadovali a zapísané údaje 
skontrolovali. 
 
Priestupku na úseku ochrany vôd sa dopustí ten, kto nepreukáže zneškodňovanie odpadových vôd zo žumpy 
na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy. Za priestupok možno uložiť pokutu do výšky 165 eur. 
Priestupok prejednáva okresný úrad. 
 
Preto vás všetkých vyzývam, aby ste si dávali vyčerpávať svoje žumpy firme alebo osobe na to určenej a 
hlavne, aby ste si žiadali doklad o odvoze a najmä aby ste sa zaujímali, kde bude odpad z vašej žumpy 
zneškodnený. V prípade že máte žumpy riešené trativodmi, je potrebné takúto žumpu upraviť, aby bolo 
možné z nej odpad vyviezť. Nevystavujte sa zbytočnému riziku, že budete kontrolovaný pracovníkmi z 
okresného úradu, alebo inšpekcie životného prostredia a vy sa nedokážete preukázať dokladom o vývoze 
obsahu žumpy. 
 
Je zakázané vypúšťanie obsahu žumpy: 
 
· do záhrad, priekop, na trávnaté plochy, poľnohospodárske, lesné pozemky a cesty a to aj v prípade, že sú vo 
vlastníctve užívateľa žumpy, 
 
· do povrchových alebo podzemných vôd, vyvážať ho do vodných tokov a vypúšťať do verejnej kanalizácie 
mimo miest na to určených. 
 
Porušenie uvedenej povinnosti a zákazu sa považuje za priestupok v zmysle § 40 zákona č. 442/2002 Z.z. o 
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a § 77 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. 


