
Domové kanalizačné prípojky pre splaškovú kanalizáciu v 
obce Dvorníky 

 
Týmto sa obraciame na Vás o vzájomnú pomoc a súčinnosť pri určení umiestnenia kanalizačnej 
prípojky pre splaškovú kanalizáciu. Splašková kanalizácia sa bude budovať v obci Dvorníky od marca 
2014 do cca októbra 2015 postupne v jednotlivých uliciach obce. Podrobnejšie údaje, ako i časový 
harmonogram je k dispozícii na internetovej stránke obce www.dvorniky.sk, v podsekcii Aktuality – 
ČOV a kanalizácia. Súčasťou realizácie je aj vybudovanie domových kanalizačných odbočiek k 
jednotlivým rodinným domom, bytovým domom alebo stavbám na iné využitie. Súčasťou dodávky 
kanalizačnej odbočky je "domová revízna" čistiaca a kontrolná šachta s poklopom. Bez takejto šachty 
nebude možné napojenie na kanalizačnú sieť. Treba podotknúť, že náklady na jej zhotovenie nebude 
znášať občan, ale sú plne hradené v rámci celého projektu stavby. Základné podmienky na realizáciu 
kanalizačnej odbočky: 

 k jednému rodinnému domu a k nemu prislúchajúcim vedľajším stavbám je možné v rámci tohto 
projektu zriadiť len jednu domovú odbočku 

 pri bytovom dome, a k nemu prislúchajúcim vedľajším stavbám je možné v rámci tohto projektu 
zriadiť prednostne len jednu domovú odbočku. V prípade nutnosti z dôvodu jestvujúcich rozvodov 
okolo bytového domu to môžu byť po dohode s obcou aj dve odbočky, ak sa tým nepresiahne 
celkový počet odbočiek v obci daný projektom. 

 pri priemyselných objektoch, alebo objektoch občianskej vybavenosti sa bude postupovať ako pri 
bytových domoch 

 kanalizačná odbočka bude ukončená domovou revíznou a čistiacou šachtou od výrobcu Wavin 
s.r.o. typ TEGRA 600 (jej parametre a obrázok sú taktiež na internetovej stránke obce 
www.dvorníky.sk v podsekcii Aktuality – ČOV a kanalizácia) prednostne umiestnenou za 
oplotením, alebo hranicou pozemku mimo verejných plôch (výnimku môže tvoriť len radová 
zástavba, kde to nebude možné inak), a to max. do 1 metra za hranicou pozemku, resp. 
oplotením (čo bude bližšie k ulici). 

 vlastník nehnuteľnosti bude povinný strpieť realizáciu na svojom pozemku. V prípade že nebude 
ochotný strpieť realizáciu na svojom pozemku, kanalizačná revízna čistiaca šachta sa 
nezrealizuje, kanalizačná odbočka sa ukončí na hranici pozemku a kanalizačnú revíznu čistiacu 
šachtu si bude musieť vlastník nehnuteľnosti zriadiť na svojom pozemku dodatočne na svoje 
náklady v čase jeho pripájania sa na kanalizačnú sieť. 

 Revízna čistiaca šachta domovej prípojky bude s jedným vtokom. To znamená, že rozvody pred 
touto šachtou od svojej stavby si zhotoví každý vlastník sám a napojí si ich do tejto šachty. 

 Hĺbkové umiestnenie revíznej čistiacej šachty bude závislé od hĺbky hlavného kanalizačného 
potrubia vedeného pred tou ktorou nehnuteľnosťou. 

 Napojenie nehnuteľností nebude môcť byť z jestvujúcej žumpy, aby nedochádzalo k odvádzaniu 
vyhnitých kalov, ktoré zhoršujú, alebo v závislosti od množstva ohrozujú čistiaci proces v čistiarni 
odpadových vôd. Odvádzať sa budú môcť len splaškové vody.  

Vlastník nehnuteľností má právo navrhnúť si umiestnenie domovej revíznej/čistiacej šachty v rámci 
svojej uličnej dispozície. Jeho návrh, ak bude technicky realizovateľný, bude akceptovaný. V prípade 
že to nebude z technických dôvodov možné, bude sa prihliadať, aby to bolo čo najbližšie k občanom 
požadovanému miestu. Dôvodmi na nemožnosť úplnej akceptácie požiadavky vlastníka nehnuteľnosti 
môžu byť napr. neexistencia hlavnej kanalizačnej siete na tomto mieste (napr. ukončenie kanalizačnej 
stoky podľa projektu skôr), existencia jestvujúcich podzemných sietí (ako napr. jestvujúce iné prípojky 
k nehnuteľnosti, alebo iné hlavné vedenia v ulici a pod.) umiestnenie na tom istom mieste revíznej, 
lomovej alebo sútokovej šachty hlavného kanalizačného vedenia a pod. 
O podmienkach napojenia sa do zriadenej domovej revíznej  čistiacej šachty budete informovaní 
následne včas pred možnosťou napojenia sa. Až do obdržania informácie o možnosti pripájania sa 
nebude možné pripojiť sa a vypúšťať akékoľvek odpadové vody ! 
Na druhej strane tohto letáku sa nachádza mapka s jednoduchou schémou na zakreslenie 
požadovaného návrhu umiestnenia kanalizačnej odbočky, ako i vyhlásenia vlastníka nehnuteľnosti.  
 
Paličkový čitateľným písmom vyplnenú a podpísanú druhú stranu - NÁVRATKU je nutné doručiť na 
obecný úrad v Dvorníkoch najneskôr do :        

14 dní. 
V prípade doručenia po tomto termíne, sa bude môcť prihliadať na takúto požiadavku len v prípade, že 
to bude ešte časovo možné, a nebude to mať vplyv na oneskorenie realizácie projektu, alebo na 
zvýšené náklady projektu. V prípade nedoručenia vyplnenej a podpísanej druhej strany tohto letáku, 
kanalizačná odbočka sa ukončí na hranici pozemku v mieste určenej zhotoviteľom a stavebným 
dozorom. Jej neskoršie premiestnenie nebude možné. 

 
 
 



Návratka pre určenie miesta kanalizačnej prípojky 
 
 
Stavba :              obec :                              DVORNÍKY 
 
 
                          súpisné číslo :                 ............................................................. 
 
 
Vlastník stavby :  meno a priezvisko :           ............................................................. 
 
 
                            bytom :                            ............................................................ 
 
Týmto vyhlasujem, že súhlasím s vybudovaním odbočky splaškovej kanalizácie k vyššie uvedenej 
stavbe za stanovených podmienok, a : 
 

a) súhlasím s umiestnením revíznej čistiacej šachty kanalizačnej odbočky na mojom pozemku, a 
umožním vstup pracovníkom zhotoviteľa kanalizácie na svoj pozemok za účelom vybudovania 
revíznej čistiacej šachty kanalizačnej odbočky  
 

b) neumožním vstup pracovníkom zhotoviteľa kanalizácie na svoj pozemok za účelom 
vybudovania revíznej čistiacej šachty kanalizačnej odbočky, čím zároveň nesúhlasím s jej 
vybudovaním v rámci stavby "ČOV a kanalizácia Dvorníky", a tým beriem na vedomie, že 
kanalizačná odbočka bude ukončená na hranici môjho pozemku, alebo pred oplotením môjho 
pozemku (čo bude bližšie k ulici), a takúto šachtu si vybudujem sám, a na vlastné náklady v 
čase pripájania sa na kanalizáciu. 

 
Poznámka : je nutné vybrať si jednu z možností a) alebo b), a tú s ktorou nesúhlasíte prečiarknuť.( Pre 
odstránenie nejasností sa požaduje vyčiarknutie každého riadku varianty a) alebo každého riadku 
varianty b) Čiastkové riešenia alebo vzájomné kombinácie nie sú možné. 
 
Ďalej vyhlasujem, že pokiaľ to technické podmienky umožnia, kanalizačnú prípojku žiadam situovať 
v mieste podľa nižšie uvedeného zákresu : 
 

 
 
Poznámka : v mieste písmena "X" je potrebné uviesť požadovanú vzdialenosť v metroch s jedným 
desatinným miestom. Postačuje uvedenie len z jednej strany, a to z tej, ktorá je nemenne 
identifikovateľná  
 
Zároveň vyhlasujem, že toto určenie je po dohode všetkých spoluvlastníkov stavby a parcely/ách, na 
ktorej je stavba umiestnená, uvedené údaje sú pravdivé, a udeľujem týmto svojím menom a menom 
všetkých ostatných spoluvlastníkov stavby a parcely/ách súhlas na vybudovanie ako aj 
prevádzkovanie kanalizačnej odbočky podľa vyššie uvedených údajov vyhotovených vlastníkom/mi 
stavby a parcely/parciel a na spracovanie vyššie uvedených údajov pre realizáciu kanalizačnej 
prípojky. 
 
 
 
V ................................... dňa ..................................        vlastnoručný podpis .................................. 


