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Vec
Porušenie ustanovení § 36 ods. 4 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“)
- žiadosť o poskytnutie údajov

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ako miestne a vecne
príslušný orgán štátnej správy vodného hospodárstva, podľa ust. § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o
organizácii miestnej štátnej správy a doplnení niektorých zákonov Vás žiada na základe žiadosti Okresného úradu
Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného
prostredia kraja, Tomašíkova 46, Bratislava o poskytnutie podkladov pre Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky, Sekciu vôd, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava o poskytnutie nasledovných
údajov:

Podľa § 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.“

Na základe vyššie uvedeného žiadame predložiť zoznam producentov odpadových vôd,
(s uvedením mena a adresy pobytu) ktorí na výzvu obce nepredložili doklady o odvoze odpadových vôd za posledné
dva roky. Doklad o odvoze odpadových vôd musí obsahovať 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.

Uvedené informácie Vás žiadame zaslať v termíne do 15.10.2020, a to elektronicky alebo mailom na adresu
jana.kmetova@minv.sk.

Ďakujeme za spoluprácu.
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S pozdravom

JUDr. Lenka Dudáková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Obec Báhoň, SNP 65, 900 84 Báhoň
Obec Budmerice, Budmerice 534, 900 86 Budmerice
Obec Častá, Hlavná 168, 900 89 Častá
Obec Doľany, okres Pezinok, Doľany 169, 053 02 Spišský Hrhov
Obec Dubová, okres Pezinok, Hlavná, 900 90 Dubová
Obec Jablonec, Jablonec 206, 900 86 Jablonec
Obec Limbach, SNP 55, 900 91 Limbach
Mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra 1
Obec Píla, okres Pezinok, Píla 68, 900 89 Píla
Obec Slovenský Grob, Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob
Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
Obec Šenkvice, Námestie Gabriela Kolinoviča 5, 900 81 Šenkvice
Obec Štefanová, Štefanová 63, 900 86 Štefanová
Obec Viničné, Cintorínska 13, 900 23 Viničné
Obec Vinosady, Pezinská 95, 902 01 Vinosady
Obec Vištuk, Vištuk 353, 900 85 Vištuk
Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok 1


