
Stanovisko Republikovej únie zamestnávateľov 
- Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 

republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v 
znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z 

- https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/796 
- Materiál v pripomienkovom konaní do 25.01.2022 

 

Stručný popis podstaty materiálu najmä jeho relevancie z pohľadu RÚZ 
Materiál bol predložený do medzirezortného pripomienkového Ministerstvom životného prostredia SR na 
základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021 

 
Cieľom a obsahom materiálu je najmä: 
Návrhom nariadenia vlády sa dopĺňajú a precizujú požiadavky pre malé čistiarne odpadových vôd do 50 
ekvivalentných obyvateľov (ďalej len „malé ČOV do 50 EO“). Do skupiny malých ČOV do 50 EO patrí aj 
podskupina domová čistiareň odpadových vôd, ktorá predstavuje individuálny systém čistenia splaškových 
odpadových vôd s veľkosťou do 20 EO, navrhovaný obvykle pre rodinné domy (ľudovo nazývaná „domová 
čistiareň“), bytové domy, malé penzióny a podobne. Návrhom nariadenia vlády bude doplnený a 
precizovaný proces povoľovania, zriaďovania a kontroly prevádzkovania malých ČOV do 50 EO, ktoré sa 
realizujú v prípadoch, ak nie je možné z technických a ekologických dôvodov alebo neprimerane vysokých 
nákladov vybudovanie verejnej kanalizácie v krátkodobom horizonte a ani nie je predpoklad budovania 
verejnej kanalizácie v danej oblasti, alebo pripojenie na prevádzkovanú verejnú kanalizáciu je z technického 
hľadiska komplikované, alebo finančne neprimerane nákladné, alebo to nedovoľujú miestne pomery.. 
 
Návrh nariadenia má nadobudnúť účinnosť dňa 01.04.2022. 
 

Postoj RÚZ k materiálu 
Návrhom nariadenia vlády bude doplnený a precizovaný proces povoľovania, zriaďovania a kontroly 
prevádzkovania malých ČOV do 50 EO. RÚZ navrhuje predĺžiť termíny na zosúladenie podmienok na 
prevádzkovanie malých čistiarní odpadových vôd o jeden rok z dôvodu, že ide o nové pravidlá, ktoré 
vyžadujú posúdenie existujúceho stavu, projektovanie, povoľovacie konanie, realizáciu investície 
 

Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu 
 

1. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod číslo 2 
V § 10a žiadame odseky 2 a 3 upraviť nasledovne: 
„ (2) Požiadavky o kategóriách, minimálnej účinnosti, limitných hodnotách ukazovateľov znečistenia 
vypúšťaných splaškových odpadových vôd do povrchových vôd a do podzemných vôd, prevádzke, 
prevádzkovom denníku a revíznom technikovi na kontrolu stavu a funkčnosti malej čistiarne odpadových 
vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov sa uvedú do súladu so znením účinným od 1. apríla 2022 najneskôr 
do 1. januára 2025, inak je prevádzka malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov v 
rozpore so zákonom. 
(3) Technická revízia prevádzky malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov sa 
uskutočňuje od 1. januára 2024 a protokol o technickej revízii malej čistiarne odpadových vôd do 50 
ekvivalentných obyvateľov vypracuje  oprávnená osoba do 30. januára nasledujúceho kalendárneho roka.“. 
 
Odôvodenie: 
Navrhovanou úpravou žiadame predĺžiť termíny na zosúladenie podmienok na prevádzkovanie malých 
čistiarní odpadových vôd o jeden rok z dôvodu, že ide o nové pravidlá, ktoré vyžadujú posúdenie 
existujúceho stavu, projektovanie, povoľovacie konanie, realizáciu investície, nájdenie a zazmluvnenie 
oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať dozor, pričom môže byť problematická dostupnosť týchto osôb, a 
či budú mať kapacitu riešiť všetky prípady. 
 

Zdroj:  
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/796  
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