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Výzva na pripojenie stavby a pozemku ku kanalizačnej sieti
Vážená vlastníčka, vážený vlastník
V časti obce Lužianky bola v roku 2015 vybudovaná kanalizačná sieť na hromadné
odvádzanie odpadových vôd. Celkové náklady na vybudovanie kanalizačnej siete v tejto časti
obce činili 6 580 742 €. Obec Lužianky na tento účel získala nenávratný finančný prostriedok
vo výške 6 251 705 €. Obec si ďalej na jej vybudovanie zobrala úver vo výške 300 000 €,
ktorý bude splácať do 20.03.2021.
Podľa § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach:
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. Vlastník stavby
alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo
pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane
vysoké náklady.
Podľa § 42bb zákona č. 442/2002 Z.z.:
Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný splniť povinnosť podľa § 23 ods. 2
druhej vety do 31. decembra 2021.
Podľa § 36 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon):

Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich
zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej
vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky.
Na základe vyššie uvedeného a s poukazom na ochranu životného prostredia Vás

v y z ý v a m e,
aby ste Vašu stavbu, alebo pozemok, na ktorých vznikajú odpadové vody, pripojili na
verejnú kanalizačnú sieť najneskôr do 31.10.2019. Po tomto termíne začne obec Lužianky
kontrolu nepripojených stavieb a pozemkov a bude od vlastníkov požadovať doklady o
odvoze likvidácie odpadových vôd, tak ako je uvedené v § 36 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z.z.
Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva v Lužiankach č. 10/2016 a (č. 11/2016)
zo dňa 18.03.2016 Vám dávame do pozornosti možnosť bezodplatne získať a vyzdvihnúť si
na obecnom úrade kontrolnú šachtu pre účely vybudovania kanalizačnej prípojky, (resp.
získať príspevok 55 € na zakúpenie kanalizačnej šachty pre jednu domácnosť). Telefónne
číslo pre vyzdvihnutie kanalizačnej šachty je 037/64 10 180.
Kontrolná šachta musí byť umiestnená na pozemku producenta odpadových vôd – teda
za oplotením súkromného pozemku v max. vzdialenosti 1 m od oplotenia.
Pre odvádzanie odpadových vôd je ďalej potrebné podať žiadosť prevádzkovateľovi
verejnej kanalizačnej siete Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., ktorú Vám pomôžu
vyplniť zamestnanci obecného úradu, tel. číslo: 037/64 10 181.
Bližšie informácie môžete získať aj na stránke www.zsvs.sk – sekcia zákazníci/zriadiť
vodovodnú a kanalizačnú prípojku, resp. u p. Simony Chudej mail: simona.chuda@zsvs.sk,
tel. číslo 037/6949319, 0911/107 996.
Obec Lužianky ďalej vyzýva všetkých vlastníkov stavieb a pozemkov, ktorí produkujú
odpadové vody a sú nelegálne pripojení na verejnú kanalizačnú sieť, aby bezodkladne
zjednali nápravu a zlegalizovali si svoje napojenie. V tejto veci bude obec v spolupráci
s prevádzkovateľom kanalizačnej siete vykonávať kontroly.
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