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Obec Hamuliakovo 
 

900 43 Hamuliakovo 

 Č. j. 4500/2021 dňa 05.10.2021 

 

 

/ podľa rozdeľovníka /  

 

 

Verejná vyhláška 

 
 

Vec: Výzva vlastníkom žúmp na preukázanie zneškodňovania odpadových vôd zo žumpy 

 

Obec Hamuliakovo, so sídlom Obecného úradu: Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo, ako 

orgán štátnej vodnej správy, v súlade s ustanovením 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, a  na základe výzvy Okresného úradu, odbor životného prostredia na poskytnutie 

informácií 

 

vyzýva všetkých vlastníkov žúmp, 
 

ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Hamuliakovo, aby do 08.11.2021 do 16:00 

preukázali riadne zneškodňovanie odpadových vôd zo žumpy odvozom do čistiarne 

odpadových vôd 

a to  

predložením originálov alebo zaslaním kópií dokladov o takomto odvoze za obdobie  

od 15.09.2020 do 15.09.2021 

 

Doklady je možné predložiť osobne počas stránkových hodín Obecného úradu Hamuliakovo 

na referáte ŽP (p. Olajcová) alebo zaslať poštou na adresu: Obecný úrad Hamuliakovo, 

Dunajská 127/18, 90043 Hamuliakovo. 

 

Poučenie: 

Podľa § 36 ods. 4 Zákona č. 364/2004 Z.z.:  

ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie 

odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce predložiť doklady o odvoze 

odpadových vôd najviac za posledné dva roky. 

Podľa § 77 ods. 2c) Zákona č. 364/2004 Z.z.:   

Nepreukázanie zneškodňovania odpadových vôd zo žumpy na výzvu obce alebo orgánu štátnej 

vodnej správy považuje za priestupok, za ktorý je možné uložiť pokutu do 165 Euro. 

 

V nadväznosti na upozornenie vlastníkov žúmp zverejnené na webovej stránke obce dňa 

3.2.2020 a 16.10.2019 riadny 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  

• adresu čistiarne odpadových vôd. 
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Upozorňujeme vlastníkov žúp, že na základe výzvy Okresného úradu, odbor životného 

prostredia Obec Hamuliakovo predloží svojmu nadriadenému úradu zoznam vlastníkov žúmp, 

ktorí si vyššie uvedenú povinnosť nesplnili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Ludmila Goldbergerová 

  starostka obce 
 

Rozdeľovník 

Doručí sa verejnou vyhláškou: 

1. Obec Hamuliakovo, Dunajská 127/18, Hamuliakovo, 900 43,  

2. Všetci vlastníci nehnuteľností v k.ú. Hamuliakovo, v ktorých odvodom odpadových vôd nie je 

zabezpečený verejnou kanalizáciou. 

 

 

 

Tento dokument má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 Správneho poriadku a musí byť vyvesený po dobu 15 

dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

Vyvesené dňa: 05.10.2021             Zvesené dňa: .................................. 

                                                               

 

                                                         

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

Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


