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Vec
Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z rodinných domov
- stanovisko __________________________

Listom, doručeným na M inisterstvo životného prostredia SR dna 3.11.2014 žiadate 
o stanovisko k problematike vypúšťania vôd z povrchového odtoku -  zo stresnych zvodo 
rodinných domov do podzemných vôd cez vsakovacie objekty. V liste uvadzate, ze mektore 
orgány štátnej vodnej správy považujú strešné zvody a vsakovacie objekty za vodne stavby 
ktoré podliehajú povoleniu na osobitné užívanie vôd podlá § 21 ods. pism. ) vo 
zákona Podľa iného názoru je  možné takéto riešenie povazovat za všeobecne užívanie 
podľa § 18 ods. 4 vodného zákona. Spôsob odvádzania vôd z povrchového odtoku rodinného 
domu (zvody avsakovací objekt) by mal byť povolený ako sucast stavby rodinného domu 
všeobecným stavebným úradom v stavebnom konaní.

M inisterstvo životného prostredia SR k Vašej žiadosti zasiela nasledovné stanovisko:

Posudzovaná problematika je  obsiahnutá v zákone č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene 
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších

predpisov (vodný zákon):

§ 18 Všeobecné užívanie vôd
- ods. 1 Každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia alebo súhlasu orgánu statnej 
vodnej správy odoberať alebo inak p o u ž í v a ť  povrchové vody alebo podzemne vody na 
uspokojovanie osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber alebo tne používame 
vykonáva na mieste, ktoré je  na to vhodné, jednoduchým  vodným zariadením a sposobom, 
ktorý neobm edzí alebo neznemožní rovnaké používanie iným osobám. ^
- ods 4 Jednoduchými vodnými zariadeniami na odbery povrchových v o d s u  zariadenia na 
gravitačný odber povrchových vôd alebo ich čerpanie s moznostou odberu do 60 1/min. 
Jednoduchými vodnými zariadeniami na zachytávanie povrchových v o d j e  zvod a zachytenie 
'povrchových vôd v nádržiach s obsahom vody do 5 m3, záchytné priekopy, zvod a zachytenie
vôd v nádržiach z povrchového odtoku.
- ods 5 Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozoval am zhoršil ich kvalita alebo 
zdravotná bezchybnosť, poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršoval
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uhokové pom ery , poškodzovať brehy, vodné stavby a zariadenia, zariadenia na chov rýb. 
Všeobecné užívanie vôd nesmie slúžit na podnikateľské účely.

; 21 Povolenie na osobitné užívanie vôd

ods. 1 písm. d) Povolenie na osobitné užívanie vôd je  potrebné , ak nejde o používanie vôd 
lodľa § 18 až 20, na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo 
lo podzemných vôd.

§ 26 Povolenie na vodné stavby

ods. 1 Povolenie orgánu štátnej vodnej správy sa vyžaduje na uskutočnenie, zmenu alebo 
odstránenie vodnej stavby. Stavebné úpravy na vodnej stavbe možno uskutočňovať na základe 
wvolenia alebo ohlásenia orgánu štátnej vodnej správy. Na uskutočnenie jednoduchého  
vodného zariadenia sa nevyžaduje povolenie ani ohlásenie orgánu štátnej vodnej správy.

§52 Vodné stavby
- ods. 1 Vodnými stavbami sú stavby, prípadne ich časti, ktoré umožňujú osobitné užívanie 
vôd alebo iné nakladanie s vodami.

Záver: , , ,,
Napriek tomu, že § 18 ods. 1 vodného zákona taxatívne neuvádza vody z povrchového
odtoku, § 18 ods. 4 už zachytávanie vôd z povrchového odtoku uvádza a preto v širšom
kontexte vyššie uvedeného možno považovať odvádzanie vôd z povrchového odtoku
z rodinných domov strešnými zvodmi do podzemných vôd cez vsakovacie objekty
za všeobecné užívanie vôd. Z toho vyplýva, že vsakovacie objekty pri rodinných domoch nie
sú vodnými stavbami, na ktoré sa vyžaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy v zmysle
§2 6  vodného zákona a odvádzanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vod
nevyžaduje povolenie podľa § 21 vodného zákona. Vsakovacie objekty majú byť povoľované
príslušným stavebným úradom v rámci stavebného konania na rodinný dom.
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