
Dobrý deň. 

  

Nižšie som Vám vybrala najrelevantnejšie § z oboch zákonov  o vodách, ktoré sa týkajú 
spôsobu odvádzania splaškových odpadových vôd. V prílohe máte znenie oboch zákonov. 
Mylne som Vás informovala o účinnosti predchádzajúceho zákona o vodách (z. č. 184/2002), 
účinnosť nadobudol nie od 1. januára 2003 ale už od 1. júna 2002. Ak by ste mali k tomu ďalšie 
otázky, prosím, dajte mi vedieť. 

Prajem pekný deň. 

Ivana Labudíková 

  

PREDCHÁDZAJÚCI ZÁKON O VODÁCH Č. 184/2002 S PLATNOSŤOU OD 1. JÚNA 2002 

§ 17 

Povolenie na osobitné užívanie vôd 

(4) Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd možno vydať najviac na 10 rokov, 
a ak odpadové vody obsahujú obzvlášť škodlivé látky, najviac na štyri roky. Povolenie na vypúšťanie 
odpadových vôd do podzemných vôd a do verejnej kanalizácie možno vydať na štyri roky, ak tento 
zákon neustanovuje inak. 

§ 32 

Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd 

(1)Komunálne odpadové vody z aglomerácií sa môžu vypúšťať do povrchových vôd len verejnou 
kanalizáciou. Tam, kde si vybudovanie verejnej kanalizácie vyžaduje neprimerané náklady alebo jej 
prínos k ochrane životného prostredia je nepatrný,možno použiť iné primerané spôsoby na zber, 
prípadne zneškodňovanie komunálnych odpadových vôd, ktorými sadosiahne rovnaká ochrana 
životného prostredia. 

 (3) Komunálne odpadové vody a organicky znečistené priemyselné odpadové vody vypúšťané do 
povrchových vôdmusia pred ich vypúšťaním prejsť minimálne dvojstupňovým čistením, ktorého 
účinnosť zaručia povolené limitné hodnoty znečistenia za bežných klimatických podmienok. 

 § 77 

Prechodné ustanovenia 

 (8) Podnikatelia a iné právnické osoby, ktorí vypúšťajú odpadové vody alebo osobitné vody do 
povrchových vôd alebo do podzemných vôd a priemyselné odpadové vody s obsahom škodlivých 
látok a obzvlášť škodlivých látok do verejnej kanalizácie, sú povinní oznámiť do šiestich mesiacov odo 
dňa účinnosti tohto zákona orgánu štátnej vodnej správy množstvo, kvalitu a spôsob vypúšťania týchto 
vôd, ako aj jednotlivé látky zo skupín látok uvedených v prílohe č. 1 k tomuto zákonu a ich množstvá 
(koncentračné hodnoty a bilančné hodnoty) samostatne na jednotlivé prípady vypúšťania. 

Kto vypúšťa odpadové vody s obsahom škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do povrchových 
vôd, do podzemných vôd alebo do verejnej kanalizácie je povinný spolu s oznámením predložiť aj 



prijaté opatrenia na zamedzenie vypúšťania obzvlášť škodlivých látok a na postupné obmedzovanie 
škodlivých látok vo vypúšťaných odpadových vodách.Nesplnením oznamovacej povinnosti v určenej 
lehote doterajšie povolenie na vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd zaniká. 

 (9) Orgán štátnej vodnej správy na základe oznámenia podľa odseku 8 preskúma povolenie 
a skutočné vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd do povrchových vôd alebo do 
podzemných vôd a do verejnej kanalizácie. Ak zistí, že sú povolenia v súlade s ustanoveniami tohto 
zákona, ponechá povolenie v platnosti.Ak je povolenie alebo skutočné vypúšťanie odpadových vôd v 
rozpore s ustanoveniami tohto zákona alebo presahuje ustanovené limitné hodnoty znečistenia, 
rozhodne, v akom rozsahu a za akých podmienok povoľuje ich ďalšie vypúšťanie. V povolení súčasne 
určí limitné hodnoty znečistenia a lehotu, po ktorej uplynutí platnosť povolenia zaniká. Táto lehota 
nemôže byť 

a) pri vypúšťaní odpadových vôd do podzemných vôd dlhšia ako 31. december 2005, 

b) pri vypúšťaní komunálnych odpadových vôd do povrchových vôd z aglomerácií nad 10 000 
ekvivalentných obyvateľov dlhšia ako 31. december 2010 a z aglomerácií od 2 000 do 10 000 
ekvivalentných 

obyvateľov dlhšia ako 31. december 2015, 

c) pri vypúšťaní priemyselných odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok dlhšia ako 31. 
december 2006 a s obsahom škodlivých látok dlhšia ako 31. december 2009. 

 = keďže v tomto ustanovení tu nie je taxatívne určený termín pre aglomerácie do 2000 obyvateľov 
platil termín podľa § 17 ods. 4 (max 10 rokov) 

 Aktuálne platný zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách 
§ 36 

Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd 

 
(1) Komunálne odpadové vody pred ich vypúšťaním do povrchových vôd alebo podzemných vôd 
musia prejsť čistením, ktorým sa zabezpečia spôsobom podľa odsekov 2 a 3 požadované limitné 
hodnoty ukazovateľov znečistenia týchto vypúšťaných vôd v závislosti od veľkosti zdroja znečistenia. 

 
(2) Komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov, 
sa musia odvádzať a prejsť čistením len verejnou kanalizáciou. Tam, kde výstavba verejnej 
kanalizácie nepredstavuje prínos pre životné prostredie alebo vyžaduje neprimerane vysoké náklady, 
možno použiť individuálne systémy alebo iné primerané systémy, ktorými sa dosiahne rovnaká úroveň 
ochrany životného prostredia ako pri odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.Takýmito 
systémami sú najmä vodotesné žumpy alebo malé čistiarne odpadových vôd. Použitie individuálneho 
systému alebo iného primeraného systému v povolení pri vodotesných žumpách odôvodní orgán 
štátnej správy a pri malých čistiarňach odpadových vôd orgán štátnej vodnej správy. 

 
(3) Nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami, ktoré vznikajú v aglomeráciách menších ako 2 
000 ekvivalentných obyvateľov, ktoré nemajú vybudovanú verejnú kanalizáciu bez primeraného 
čistenia alebo v riedko osídlených oblastiach mimo aglomerácií možno okrem verejnej kanalizácie 
riešiť aj individuálnymi systémami alebo inými primeranými systémami, KTORÝMI SÚ NAJMÄ 
VODOTESNÉ ŽUMPY A PRE RIEDKO OSÍDLENÉ OBLASTI AJ MALÉ ČISTIARNE ODPADOVÝCH 
VÔD s primeraným čistením tak, aby sa dosiahli environmentálne ciele pre povrchové vody a 
podzemné vody v súlade s § 5. Pri nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými vo vodotesných 
žumpách podľa odsekov 2 a 3 sa postupuje podľa osobitného predpisu46b), pričom tieto musia byť 
zneškodňované v čistiarni odpadových vôd. 



(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. 

  
(7) Komunálne odpadové vody a organicky znečistené priemyselné odpadové vody vypúšťané do 
povrchových vôd musia pred ich vypúšťaním prejsť sekundárnym čistením, prípadne primeraným 
čistením, ktoré zaručia limitné hodnoty znečistenia za bežných klimatických podmienok. Vo 
vysokohorskom prostredí, kde je účinnosť biologického čistenia veľmi nízka, môže sa od tohto stupňa 
čistenia upustiť, ak sa odborným posúdením preukáže, že nedôjde k nepriaznivému vplyvu na životné 
prostredie. 

 
(8) Pri povoľovaní vypúšťania odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd je orgán štátnej 
vodnej správy s ohľadom na reguláciu emisií viazaný ustanovenými ukazovateľmi vyjadrujúcimi stav 
povrchových vôd, limitnými hodnotami znečistenia v odpadových vodách a osobitných vodách a 
požiadavkami na kvalitu povrchových vôd, pričom prihliada na potrebu 

 
a) zabezpečenia vyhovujúceho stavu povrchových vôd a podzemných vôd, vodných ekosystémov a 
na vodu viazaných krajinných ekosystémov, 

b) znižovania znečistenia odpadových vôd v mieste ich vzniku a možnosti opätovného používania 
odpadových vôd. 

 
(9) Sledovanie prípustných hodnôt znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd povolených 
orgánom štátnej vodnej správy podľa odseku 8 sa vykonáva odbermi ich vzoriek a rozbormi, ktoré 
uskutočňuje akreditované laboratórium. 

 
(10) Limitné hodnoty znečistenia pri priamom vypúšťaní do vôd bez predchádzajúceho čistenia v 
čistiarni odpadových vôd platia obvykle v mieste, kde emisie opúšťajú zariadenie, pričom pri ich 
určovaní sa neberie do úvahy riedenie; pri nepriamom vypúšťaní do vôd možno pri určovaní limitnej 
hodnoty znečistenia pre dotknuté zariadenia zohľadniť účinok čistiarne odpadových vôd za 
predpokladu, že je zaručená ekvivalentná úroveň ochrany životného prostredia ako celku a že 
nedôjde k zvýšeniu úrovne znečistenia v životnom prostredí. V záujme ochrany vôd a vodných 
pomerov môže orgán štátnej vodnej správy pre vypúšťané odpadové vody a osobitné vody určiť 
prípustné hodnoty znečistenia prísnejšie, ako sú limitné hodnoty znečistenia, alebo určiť ďalšie 
prípustné hodnoty znečistenia. 

 
(11) Prípustné hodnoty znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd nemožno zabezpečiť ich 
riedením s inými vodami; toto sa nevzťahuje na odpadové vody vypúšťané z technologických 
zariadení atómových elektrární. 
 


