
 

Vážení občania! 
 
Týmto listom sa obraciame na Vás a dovoľujeme si Vám oznámiť, že minister životného 

prostredia SR rozhodol o poskytnutí dotácie na programovú aktivitu  

,, Kanalizácia a ČOV Chotča“ 

v celkovej výške 

3 124 979, 80 €. 

Výstavba kanalizácie sa začala ešte v roku 2002 a až do dnešných dní nebola spustená do 

prevádzky. Z hľadiska ďalšieho vývoja obce je dobudovanie tohto diela strategicky dôležité.  

Povinnú spoluúčasť vo výške 5% za obec Chotča vo výške 164 472,63 € uhradí spoločnosť 

VVS a.s. Košice, ktorá bude aj prevádzkovateľom diela po ukončení stavby v roku 12/2022. 

 

 

V otázke verejných kanalizácií má Slovensko čo dobiehať. V roku 2019 pripojenie na verejnú 

kanalizáciu dosiahlo 68 % obyvateľov, no len necelých 40 % obcí má vybudovanú verejnú 

kanalizáciu, alebo iba čiastočne vybudovanú. 

Práve väčšina menších obcí, pod 2000 ekvivalentných obyvateľov, mala ťažšiu situáciu pri 

hľadaní verejných zdrojov na vybudovanie kanalizácie. Dôvodom boli záväzky Slovenskej 

republiky pri vstupe do Európskej únie odkanalizovať predovšetkým aglomerácie s viac ako 

2000 ekvivalentnými obyvateľmi. Práve preto sa eurofondy zameriavali najmä na väčšie sídla.  

Budovanie verejných kanalizácií je veľmi dôležitým krokom pri ochrane kvality podzemných 

vôd. Najmä nevhodné nakladanie s odpadovými vodami alebo netesniace žumpy predstavujú 

pre podzemné vody významné riziko.  

V najbližších dňoch Vás navštívia obcou poverené osoby, aby Vás informovali o spôsobe 

odvedenia a čistenia odpadových vôd z Vašej nehnuteľnosti a pomohli Vám pri Vašom 

rozhodnutí o umiestnení domovej prípojky, aj podpisu zmluvy o budúcom pripojení na 

verejnú kanalizáciu.  Táto zmluva Vám v budúcnosti bude zabezpečovať odvádzanie 

odpadových vôd z Vašej nehnuteľnosti a jej dopravu až do ČOV. Schéma je uvedená 

na poslednej strane tohto informačného listu. V súvislosti s umiestnením, výstavbou 

a prevádzkou domovej prípojky by som Vás chcel informovať o najčastejších otázkach, ktoré 

Vás určite budú zaujímať pri realizácii tohto projektu: 

 

Aké sú priemerné prevádzkové náklady pre domácnosť? 
Jedna domácnosť (3 - 4 osoby) vyprodukuje za deň približne 320 l odpadovej vody. Pre 

štvorčlennú domácnosť bude pravdepodobne ročné množstvo odčerpanej vody 116 800 l/rok ( 

320 l/deň * 365 dní = 116 800 l/rok).O jej konečnej výške pre každý rok prevádzky 

zrealizovaného diela budete vopred informovaní. Odhadované ročné náklady na odvedenie 

a vyčistenie odpadových vôd pre štvorčlennú domácnosť budú vo výške (116,8 m3/rok * 

1,1844 Eur/m3 ) = 138.339 Eur/rok. 

 

Čo môžem vypúšťať do domovej prípojky? 

Vlastník nehnuteľnosti môže do domovej prípojky vypúšťať splaškovú odpadovú vodu 

bez obsahu veľkých plávajúcich alebo pevných látok, t.j. odpadovú vodu z umývadiel, sprchy, 

vane, WC, práčky, umývačky riadu, ... . Do domovej prípojky sa nesmie vypúšťať 

opotrebovaný (prepálený) olej a tuky, dažďové vody a hnojovica z chovu domácich zvierat. 



Podrobnejšie informácie budú vlastníkom nehnuteľnosti odovzdané pred zahájením prevádzky 

kanalizácie a ČOV. 

 

Bude možné domovú prípojku vyhotoviť tak, aby odvádzala odpadovú vodu z jestvujúcej 

žumpy, alebo septika? 
Nie, odvádzanie odpadových vôd zo žumpy alebo septika nie je možné. Prepojenie 

kanalizačného potrubia odvádzajúceho odpadové vody z domu do verejnej kanalizácie musí 

byť zrealizované pred ich napojením na žumpu, alebo septik. Jestvujúcu žumpu, alebo septik 

odporúča projektant - po výstavbe domovej prípojky - využívať na akumuláciu dažďových vôd, 

ktoré môže vlastník nehnuteľnosti využiť napr. na zavlažovanie. 

 

Bude možné určiť si miesto napojenia odpadových vôd z domu do verejnej kanalizácie? 

Áno. Miesto, vrátane polohy umiestnenia tzv. revíznej alebo čistiacej šachty, do ktorej bude 

vyústená domová prípojka si určí vlastník nehnuteľnosti tak, aby mu čo možno v najväčšej 

miere vyhovovala vo vzťahu k jestvujúcim objektom, komunikáciám a spevneným plochám 

alebo aby vyhovovala jeho zámerom s budúcim využitím nehnuteľnosti. Zároveň musí byť 

v zmysle Technických podmienok pripojenia (ktoré sú stanovené v zmysle Zákona 442/2002 

a ostatných súvisiacich predpisov), čl. 6 bod 3.c, osadená revízna šachta na kanalizačnej 

prípojke vo vzdialenosti max. 1 m za hranicou nehnuteľnosti, avšak max. 10 m od bodu 

napojenia. 

 

Kedy bude môcť vlastník nehnuteľnosti využívať domovú prípojku? 
Odvádzanie odpadových vôd je podmienené dokončením výstavby celej gravitačnej 

kanalizačnej siete, aj dokončením technologickej časti čistiarne odpadových vôd a získaním 

užívacieho povolenia. O termíne zahájenia prevádzky budú vlastníci nehnuteľnosti vopred 

informovaní. Po doručení uvedeného oznamu môžu byť prevádzkovateľovi verejnej 

kanalizácie podávané žiadosti o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu. 

 

Koho vlastníctvom bude domová prípojka umiestnená na mojom pozemku? 

Domová prípojka ako stavebný objekt vrátane potrubia vedúceho z domovej prípojky 

až do revíznej / čistiacej šachty bude vo vlastníctve majiteľa nehnuteľnosti. Potrubie vedúce 

od revíznej / čistiacej šachty do kanalizácie vedúcej na ČOV bude majetkom prevádzkovateľa 

diela - teda VVS, a. s. Košice.  

 

Rieši nakladenie s odpadovými vodami zákon? 
Podmienky na nakladanie a manipuláciu s odpadovými vodami v SR upravuje Zákon 

č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení 

zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, kde sa v § 23 - Všeobecné 

podmienky pripojenia sa na verejnú kanalizáciu a vypúšťanie vôd do verejnej kanalizácie 

v ods. (2) hovorí: „Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo 

pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky 

týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť Zmluvu 

o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo 

pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie 

príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami". 



 
 

Musím sa na kanalizáciu pripojiť? 

Áno. Vlastník nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci, kde je vybudovaná verejná kanalizácia 

bude povinný sa na ňu pripojiť a odpadové vody ňou odvádzať do čistiarne odpadových vôd, 

ktorá zabezpečí ich vyčistenie. 

Aké budem mať povinnosti pri uvedení domovej prípojky do prevádzky? 

Pred zahájením užívania domovej prípojky bude potrebné, aby vlastník nehnuteľnosti 

zabezpečil prepojenie jestvujúceho odpadového potrubia vedúceho z jeho domu do jestvujúcej 

žumpy, septika (vyznačené modrou farbou) do domovej prípojky (vyznačené zelenou farbou) 

a podpísať Zmluvu o odvádzaní a čistení odpadových vôd s VVS a. s. Košice, ako budúcim 

prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. 

  

Vážení občania, 

po doručení týchto oznámení, venované problematike výstavby verejnej kanalizácie, prácami  

ktoré súvisia s pripravovanou výstavbou kanalizácie a ČOV Vás v najbližších dňoch  navštívia 

obcou poverené osoby, ktoré s Vami podpíšu zmluvu o budúcom pripojení na verejnú 

kanalizáciu.   Vyjadrením súhlasu sa pridáte k spoluobčanom, ktorým záleží na zachovaní našej 

krásnej prírody v obci a jej okolí, čím tiež umožníte sebe a svojim deťom žiť v zdravšom 

a čistejšom prostredí. Bol by som veľmi rád, keby ste si vy, ako vlastníci nehnuteľností 

uvedomili, že vybudovanie kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v našej obci veľmi 

zjednoduší problém s likvidáciou odpadových vôd pochádzajúcich z vašich domácnosti. Reálne 

sa vyhnete budúcim problémom s preukazovaním spôsobu likvidácie odpadových vôd z vašej 

domácnosti v zmysle zákona. 

 

S úctou                                                                                                                                                         

                                                                                                              starosta obce Chotča 

 Vladimír Čač 
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