
Upozornenie pre zákazníkov 

Vážení producenti odpadových vôd, 

v zmysle zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, uzatvorenou medzi Vami 

a prevádzkovateľom kanalizácie, Obecnou kanalizačnou, s. r. o., podľa článku II. „Predmet zmluvy“, 

si Vás dovoľujeme upozorniť na niektoré skutočnosti: 

1. v rozsahu a za podmienok nižšie uvedených sa vlastník a ním poverený prevádzkovateľ obecnej 

kanalizácie zaväzuje odvádzať odpadové vody producenta od miesta zaústenia jeho kanalizačnej 

prípojky do verejnej kanalizácie. Producent sa zaväzuje odpadové vody najviac v dohodnutom 

množstve a kvalite do verejnej kanalizácie vypustiť a zaplatiť vlastníkovi kanalizácie cenu za 

plnenie predmetu tejto zmluvy. 

2. predmetom plnenia zmluvy nie je odvádzanie látok, ktoré sa nepovažujú za odpadové vody 

a sú to: 

1. rádioaktívne, infekčné a iné látky ohrozujúce zdravie človeka, 

2. horľavé a výbušné látky, príp. látky, ktoré zmiešaním so vzduchom alebo vodou tvoria 

výbušné, dusivé alebo otravné zmesi, 

3. pesticídy, jedy, omamné látky a žieraviny, 

4. ropa a ropné látky, 

5. zvyšky chemikálií a iných škodlivých látok. 

Odvádzať takéto látky do obecnej kanalizácie je neprípustné. Tieto látky je producent (pôvodca) 

povinný zlikvidovať v súlade s predpismi o nakladaní so škodlivinami a chemickým odpadom. 

6. dažďové vody zo striech a spevnených plôch, 

7. ďalej tieto látky: 

• motorové oleje alebo mazivové roztoky, 

• odpady vznikajúce pri chove hospodárskych zvierat (močovina), 

• hygienické vložky, igelitové fólie, obaly, textílie, tvrdé predmety a cudzie predmety, 

ktoré môžu spôsobiť upchatie systému či poruchu na technologickej časti kanalizácie. 

Z doterajších skúseností pri prevádzke nám najväčšie problémy spôsobujú: 

• dažďové vody zo striech a spevnených plôch – tieto vody zvyšujú množstvo splaškov 

pritekajúcich do ČOV 

• tuky a tukové látky – tieto látky vytvárajú na povrchu prečerpávacích staníc vrstvu, ktorá sa 

musí rozbiť prúdom vody a až potom sa odčerpáva fekálnym vozom, čo spôsobuje zvýšenie 

pracnosti a nákladov na odvoz takýchto splaškov do ČOV, 

• textil, hygienické vložky, pampersky a vlhčené obrúsky, igelitové fólie – vymenované 

predmety spôsobujú poruchy až zhorenie vinutia čerpadiel v prečerpávacích staniciach. 

•  

Z týchto dôvodov Vás žiadame o dodržovanie zmluvy, čím môžete znížiť náklady na prevádzku 

verejnej kanalizácie, nakoľko všetky tieto náklady sú následne premietnuté v cene vody, ktorú platíte 

za jej odvedenie a čistenie. 

Do kanalizácie tiež nepatria: 

• zvyšky stavebných materiálov, ktoré sa nahromadia pri rekonštrukcií bytov a domov 

• zvyšky jedál a odpad z kuchyne, tuky, múka, cukor a pod. 

• benzíny, oleje, farby, rozpúšťadlá, alebo akékoľvek iné chemikálie 

• nespotrebované lieky a injekčné striekačky 

• komunálny odpad 



Odpadová voda by mala byť len voda z kuchyne a kúpeľne, ľudské fekálie a toaletný papier. Na 

likvidáciu ostatného odpadu z domácností využívajte kontajnery na komunálny odpad, zberné dvory 

a stanice a iné špecializované miesta. 

Kanalizácia nie je stoka ani odpadkový kôš. Čistá a funkčná kanalizácia je hygienická a ekologická 

priorita a nesprávne používaná a udržovaná kanalizácia poškodzuje životné prostredie. 


