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Vec: Porušenie ustanovení §36 ods. 4 zák. č. 364/2001 Z.z. o vodách – zaslanie stanoviska 

  

 

Dobrý deň, 

na základe Vášho listu OU-SC-OSZP-2020/015401-002 Vám oznamujeme, že obec 

Hamuliakovo doposiaľ nedisponuje evidenciou osôb, ktoré porušili ustanovenie § 36 ods. 4 

zákona č. 364/2004 o vodách. 

V súlade so znením ustanovenia zákona o vodách: § 80e ods. 4 obec Hamuliakovo 

zverejnením na webovej stránke obce Hamuliakovo a v mobilnej aplikácii informovala 

vlastníkov žúmp o ich povinnostiach  (16.10.2019, https://obechamuliakovo.sk/oznam-

povinnosti-vlastnikov-nehnutelnosti-so-zumpami/) a ako aj dňa 3.2.2020 zverejnila 

informáciu, že predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd podľa § 36 ods. 4 bude 

vyžadovať po 15.9.2020 (https://obechamuliakovo.sk/oznam-povinnosti-vlastnikov-zumpy/). 

Vzhľadom na administratívnu a personálnu náročnosť procesu obec Hamuliakovo zverejní 

výzvu na predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd podľa § 36 ods. 4 v súlade s § 80e 

ods. 4 a zverejnenými informáciami po 15.9.2020 formou verejnej vyhlášky, pretože 

doručenie do vlastných rúk by vzhľadom na počet vlastníkov žúmp (cca. 200) bolo technicky 

náročné, ekonomicky nákladné a konečný efekt by nemusel zodpovedať vynaloženému úsiliu.  

Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán 

zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle a ak iným spôsobom v mieste 

obvyklom (v prípade obce Hamuliakovo mobilná aplikácia a FB stránka). 

Celú agendu spracováva jedna osoba – referentka, ktorá okrem referátu životného prostredia 

zastrešuje odpadové hospodárstvo, evidenciu obyvateľstva, overovanie podpisov a listín 

a agendu nájomných bytov. 

V súlade s lehotami právoplatnosti verejnej vyhlášky a lehotami potrebnými  na doručenie 

a vyhodnotenie dokladov nie je možné Vami požadované údaje dodať do 8.10.2020. 

 

S pozdravom                                                                                    

 Ing. Ludmila Goldbergerová 

        Starostka obce 
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