
Vážený vlastník nehnuteľnosti. 

 

Čo znamená výstavba kanalizácie pre Vás, našich občanov? 

 V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 

v znení zmien doplnkov je každý vlastník stavby alebo vlastník pozemku povinný pripojiť 

stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť 

zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie. Samozrejme za podmienky, že v obci, 

na ktorej sa stavba alebo pozemok nachádza, je kanalizácia zriadená a vlastník týchto 

nehnuteľností nemá povolenie od príslušného orgánu štátnej vodnej stavby na iný spôsob 

nakladania s odpadovými vodami. Podľa súčasnej platnej legislatívy musí aj vlastník žumpy 

preukázať, že táto žumpa je certifikovaná a spĺňa všetky zákonné podmienky na jej 

prevádzku. 

 Dôležitou informáciou je pre Vás, občanov, že z finančných prostriedkov investora bude 

pre každú nehnuteľnosť po hranicu oplotenia zrealizovaná prípojka a revízna šachta. Ďalšie 

náklady od oplotenia až po žumpu, septik, odpadové rúry a pod. bude znášať a práce 

zabezpečovať na vlastnom pozemku jeho vlastník.  

 Výhodou realizácie kanalizácie a pripojenia Vašej nehnuteľnosti na kanalizáciu je Vaša 

ďalšia bezstarostnosť, čo s odpadovými vodami a kalmi vznikajúcimi vo Vašej domácnosti. 

 

Čo hrozí vlastníkovi nehnuteľnosti ak sa na verejnú kanalizáciu nepripojí a neuzavrie 

zmluvu o pripojení s vlastníkom kanalizácie? 

1. Vlastník žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo 

k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu 

zdravia obyvateľov alebo životného prostredia. 

2. Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené (napr. ČOV). Zakázané je 

vypúšťať alebo vyvážať obsah žumpy do: 

- povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne obce; 

- stokovej siete verejnej kanalizácie; 

- dažďovej kanalizácie, krytých rigolov, krytých profilov vodných tokov; 

- záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy, 

aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.  

3. Vlastník žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy v intervaloch 

zodpovedajúcich kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej 

právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie v súlade s platnými 

predpismi, ktorá je držiteľom oprávnenia na vývoz odpadov zo žúmp. 

 

V prípade nedodržania tohto nariadenia je obec povinná uložiť vlastníkovi nehnuteľnosti 

sankciu. 

 

Čo ak má vlastník nehnuteľnosti žumpu? 

 V prípade, že sa nepripojí na kanalizáciu bude vyzvaný na predloženie dokladov ako:  

a) atest o vodotesnosti žumpy (certifikát); 

b) uzavretú zmluvu s likvidátorom splaškových vôd o vývoze odpadu zo svojej žumpy, 

a navyše projektovú dokumentáciu k žumpe (k nahliadnutiu), kde je uvedená frekvencia 

vývozu žumpy (napr. 25, 30, 35... dní). 

 

Čo ak má vlastník nehnuteľnosti čističku odpadových vôd (ČOV) ? 

 V tomto prípade je potrebné si uvedomiť, že čističky odpadových vôd príslušný orgán 

štátnej vodnej správy povoľuje ako dočasné stavby, v súčasnej dobe spravidla na obdobie 10 

rokov. Po uplynutí tejto doby je vlastník ČOV povinný požiadať povoľujúci orgán o predĺženie 

povolenia. V prípade, že v tomto období už bude v obci vybudovaná kanalizácia, je predpoklad, 



že takéto povolenie nebude predĺžené, ale bude orgánom štátnej vodnej správy nariadené 

pripojenie sa na verejnú kanalizáciu. 

 

Prečo sa začína so zámerom vybudovania kanalizácie práve v tomto období? 

 V roku 2002 bol prijatý zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách v znení zmien a doplnkov, ktorý už v tom období díval vlastníkom nehnuteľností 

povinnosti nakladať s odpadovými vodami v súlade s jeho ustanoveniami. Keďže štátne orgány 

veľmi dobre vedeli, že obce nemajú na tak náročné investičné akcie ako je vybudovanie 

kanalizácie v celej obci vlastné finančné prostriedky, nevyvodzoval dôsledky ani sankcie 

z porušovania tohto zákona. Dnes sa však situácia zmenila. Finančné prostriedky na takéto stavy 

poskytuje Európska únia a všetko nasvedčuje tomu, že aj investor Stredoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, ktorá o tieto prostriedky pre našu obec žiada, tieto investície 

na realizáciu diela kanalizácie v našej obci aj získa a celé dielo zrealizuje. Potom už prichádza 

na rad obec a jej občania, aby za účelom dodržiavania zákonných ustanovení o nakladaní 

s vodami, možnosť pripojenia sa využili a vyhli sa tak sankciám. 

 Tí občania, ktorí sa rozhodnú pripojiť na verejnú kanalizáciu po jej realizácií si musia 

uvedomiť, že dodatočné pripojenie (prípojka) si budú musieť hradiť už z vlastných finančných 

prostriedkov. 

 Vstup do Európskej únie priniesol našim občanom nielen práva, ale aj povinnosti. Preto 

je potrebné si uvedomiť, že sa musíme európskej legislatíve, či sa nám to páči, alebo nie, 

prispôsobiť. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že doterajšie nakladanie s odpadovými 

vodami je pre našu spoločnosť, ale hlavne pre životné prostredie a prírodu neudržateľné. Pre 

obec je ponuka SVS k zabezpečeniu investovania a realizácie stavby jednou z možností, ako 

túto povinnosť splniť a vybudovanie kanalizácie aj zabezpečiť, keďže z vlastných rozpočtových 

prostriedkov obce by to pravdepodobne  nebolo možné. Preto by sme mohli očakávať, že obec 

by bola sankcionovaná a nebola by to malá suma. V konečnom dôsledku by obec túto sankciu 

zaplatila z peňazí nás všetkých. Nie je vylúčené, že by sa muselo prijať viacero nepopulárnych 

opatrení, ako je napr. zvýšenie dane za nehnuteľnosti, dane za psa, zvýšenie poplatku za 

likvidáciu odpadu. Obmedzenie príspevkov na fungovanie kultúry, športu, školstva, DHZ,... 

Sme presvedčení, že obecné financie dokážeme využiť oveľa prospešnejšie, ako napĺňať štátnu 

pokladňu vo forme sankcií a pokút.  

 

ZÁVER 

 

A. Pozitíva kanalizácie: 1. ekologické narábanie so splaškovými vodami 

2. takmer bezúdržbová prevádzka 

 

B. Negatíva kanalizácie:  1. zvýšené výdavky pre občanov na vybudovanie kanalizačnej 

prípojky od RD ku šachte na hranicu pozemku 

2. obmedzenie automobilovej dopravy v čase realizácie 

 

C. Dôsledky: 1. prijatie nepopulárnych opatrení 

2. občania, ktorí nesúhlasia s pripojením na kanalizáciu, predložia 

nasledovné dokumenty: 

-    atest vodotesnosti žumpy, 

- zmluvu s likvidátorom splaškových vôd o vývoze, plus 

projektovú dokumentáciu ku žumpe (k nahliadnutiu), kde je 

uvedená frekvencia vývozu žumpy napr. každých 25,30... dní. 

 

Možnosť podpísať žiadosti  na pripojenie ku kanalizácii máme do 30.6.2015. 


