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N Á V R H   U Z N E S E N I A  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

  

s c h v a ľ u j e 

   

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2022 o 

zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii  na území Mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto.  

- s pripomienkami  

- bez pripomienok   

 

D Ô V O D O V Á   S P R Á V A  

 

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 (ďalej „zákon“)  v §36 

ods. 7 písm. e) splnomocňuje obec na vydávanie všeobecne záväzného nariadenia o spôsobe 

náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení 

obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.   

 

Článkom 46 ods. 1 písm. c) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy bola táto kompetencia 

zverená mestským častiam. 

 

Mestská časť má na väčšine územia vybudovanú sieť verejnej kanalizácie, ktorú prevádzkuje 

správca kanalizácie a na ktorú sú napojené všetky nehnuteľnosti okrem tých, pri ktorých bolo 

vydané povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s 

odpadovými vodami. Ide o stavby, kde pripojenie na verejnú kanalizáciu zatiaľ nebolo 

technické možné a vyžadovalo by si to neprimerane vysoké náklady. V takom prípade má 

vlastník nehnuteľnosti možnosť riešiť nakladanie s odpadovými vodami viacerými spôsobmi, 

pričom jedným z nich je aj ich odvádzanie do žúmp.  

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia nemá dopad na rozpočet mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto.  

Sankcie za porušenie ustanovení tohto nariadenia upravuje zákon odlišne v prípade správnych 

deliktov a priestupkov :  

 

Podľa § 39 ods. 3 zákona (Správne delikty)  : „(1) Obec uloží pokutu od 300 eur do 3 319 eur 

právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila všeobecné 

záväzné nariadenie vydané podľa § 36 ods. 7 písm. d) a e).“ 

Podľa § 39 ods. 6 zákona : (6) Za opakované protiprávne konanie uvedené v odsekoch 1 až 3 

sa uloží pokuta až do výšky dvojnásobku hornej hranice pokút uvedených v tomto ustanovení. 

 

Podľa § 40 ods. 1 písm. j) zákona  (Priestupky) : „Priestupku na úseku verejných vodovodov 

a verejných kanalizácií sa dopustí ten, kto porušil všeobecne záväzné nariadenie vydané podľa 

§ 36 ods. 7 písm. d) a e),“ 

 

Podľa § 40 ods. 2 písm. c) zákona : „Okresný úrad uloží pokutu za priestupok uvedený v odseku 

1 písm. j) od 50 eur do 331 eur.“ 

 

 



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 

    

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto  č. ... /2022, zo dňa 

... ... 2022,  o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území Mestskej 

časti Bratislava - Nové Mesto  

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, v súlade s ustanovením §15 

ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v 

znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, článku 46 ods. 1 písm. c) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy a ustanovenia § 36 ods. 7 písm. e) zákona 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 sa dňa ... ... 2022 uznieslo uznesením č. .. /2022 na 

tomto všeobecne záväznom nariadení Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

§ 1  

Úvodné ustanovenie  
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky 

zneškodňovania odpadových vôd zo žúmp na území Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

a jeho evidenciu. 

  

§ 2   

Spôsob zneškodňovania odpadových vôd zo žúmp a jeho evidencia 
 

(1)  Je zakázané 

a)  zneškodňovať odpadové vody zo žúmp ich vypúšťaním do záhrad, priekop, na trávnaté 

plochy, na poľnohospodárske, lesné pozemky a cesty, bez ohľadu na ich vlastníctvo, 

b)  zneškodňovať odpadové vody zo žúmp ich vypúšťaním do povrchových alebo 

podzemných vôd, do vodných tokov, do verejnej kanalizácie, mimo miest na to určených, 

c)  odpadové vody zo žúmp za účelom ich zneškodňovania odovzdávať inej osobe, ako 

osobe na to oprávnenej, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

(2)  Každý kto odovzdá odpadové vody zo žúmp za účelom ich zneškodnenia na to 

oprávnenej osobe, je povinný o tomto odovzdaní uchovávať potvrdenie (napríklad  faktúra, 

dodací list, alebo iný doklad) po dobu minimálne 2 rokov odo dňa zneškodnenia odpadovej 

vody zo žumpy a na požiadanie Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „mestská 

časť“) ich predložiť. 

  

§ 3  

Kontrola dodržiavania tohto nariadenia  
 

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať poverení 

zamestnanci mestskej časti. 

 

§ 4 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

(1) Toto nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto dňa ........................... uznesením číslo ......... . 



(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej 

tabuli mestskej časti.  

 

 

V Bratislave, dňa .............. 

 

 

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

Mgr. Rudolf Kusý 

Starosta  

MČ Bratislava-Nové Mesto 

 

 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej 

môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej 

forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v 

určenej lehote do 20.06.2022 navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, 

zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju 

predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak 

nie sú zdôvodnené. Pripomienky možno zasielať na adresu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto, ako aj na email : miriam.kamhiyehova@banm.sk  
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