Príloha č. 1

Zásady pri pripájaní nehnuteľnosti na verejnú tlakovú splaškovú kanalizáciu
Pripojenie nehnuteľnosti (domová kanalizácia) do revíznej šachty verejnej tlakovej splaškovej
kanalizácie (VTSK), inštalovanej na pozemku majiteľa nehnuteľnosti bude realizované za
dodržania nasledovných podmienok.
1. Odporúča sa, aby pripojenie domovej kanalizácie urobila odborne spôsobilá osoba, ktorá
bude uvedená aj do žiadosti o pripojenie nehnuteľnosti na VTSK a ktorá bola preškolená
dodávateľom technológie:
Milan Hladík, Moravský Svätý Ján č. 122, tel.kontakt: 0903 726 205
Húšek Vladimír, Moravský Svätý Ján č. 772, tel.kontakt: 0908 731 276
Stanislav Krajčír, Moravský Svätý Ján č. 661, tel.kontakt: 0905 329 221
2. V prípade, že si pripojenie zabezpečí majiteľ nehnuteľnosti svojpomocne, prostredníctvom
inej odborne spôsobilej osoby, kontrolu realizácie pripojenia nehnuteľnosti na VTSK,
dodanie frézovacej hlavy na vyvŕtanie otvoru pre prechodovú manžetu v požadovaných
rozmeroch a následné spustenie technológie, zabezpečí pracovník obecného úradu Sekule:
Ján Červenka, Sekule č. 353 tel. kontakt: 0902 591 353
V prípade preukázania neodborného pripojenia domovej kanalizácie na revíznu šachtu,
nebude možné spustiť technologické zariadenie.
3. Sklon kanalizačného potrubia z domu do revíznej šachty by mal byť min. 1% ( 1 výškový
centimeter na 1 dĺžkový meter), ideálny sklon je 2% a viac.
4. Trasa potrubia by mala byť čo najpriamejšia, bez zlomov.
5. Spoje potrubia musia byť vodotesné, aby sa zabránilo vtekaniu podzemných vôd a zeminy.
6. Spodný okraj kanalizačného potrubia z domu do šachty nesmie byť zaústený nižšie ako
90cm od dna šachty. Sondy v šachte sú nastavené tak, aby sa čerpadlo spustilo, keď hladina
splaškov dosiahne úroveň 90cm. V prípade, že potrubie bude zaústené pod túto úroveň,
môže dochádzať ku spätnému prítoku splaškov do kanalizačného potrubia z domu.
7. Prechod cez stenu šachty musí byť zrealizovaný pomocou frézovacej hlavy v požadovanom
rozmere, podľa priemeru potrubia a utesnený typizovanou manžetou. (priemer 110mm,
125mm a 170mm)
8. Reštaurácie a zariadenia, kde je predpoklad nadmerného obsahu tuku v splaškových
vodách, sú povinné zriadiť na trase prípojky lapač tukov.
Pri nedodržaní, uvedených zásad a svojvoľného pripojenia bez potvrdenia oprávnenej
osoby, vystrojenie revíznej šachty stráca záruku a náklady na všetky opravy znáša majiteľ
pripojenej nehnuteľnosti.
V Sekuliach, dňa.................................
Meno a priezvisko poučenej osoby ......................................................................

Podpis poučenej osoby.............................................

