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Vec

Znižovanie balastných vôd vo verejnej kanalizácií -výzva.

VVS a.s. závod Humenné pri zabezpečovaní prevádzky verejnej kanalizácie obce 

Stakčín vykonáva aj monitoring kanalizačnej siete kamerovým systémom, technikou na 

zadymovanie a ďalšími dostupnými technikami. Pri tejto činnosti bolo za posledné obdobie 

zistených zhruba 45 neoprávnených vypúšťaní odpadových vôd v rozpore s legislatívou. 

Konkrétni obchodní partneri mali udelené sankčné postihy v súlade s uzatvorenou zmluvou. 

Zvažujú sa ďalšie trestno - právne opatrenia.

Verejná kanalizácia v obci Stakčín je projektovaná výhradne na odvádzanie splaškovej 

vody, nie vody dažďovej. Táto kanalizácia spĺňa požadované technické požiadavky, ktoré sú 

monitorované príslušnými orgánmi.

Napriek tomu dochádza k nedisciplinovanému správaniu sa občanov obce a neustálym 

pokusom odvádzať tieto vody verejnou kanalizáciou. VVS, a.s. Košice, závod Humenné 

z dôvodu znižovania balastných vôd vo verejnej kanalizácii, bude opätovne preverovať 

kanalizačné prípojky obchodných partnerov v obci Stakčín. V prípade zistenia neoprávneného 

odvádzania zrážkových vôd, povrchových vôd alebo podzemných vôd kanalizačnou prípojkou 

(priesaky, netesnosť kanalizačnej prípojky), bude obchodný partner pokutovaný v zmysle 

uzatvorenej zmluvy s VVS, a.s. Zistené nedostatky obchodný partner je povinný odstrániť 

podľa zákona 442/2002 Z.z., § 4 Vodovodné prípojky a kanalizačné prípojky:
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(8) Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný

a) odstrániť na vlastné náklady pripojenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu 

spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie,

b) zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná a vybudovaná tak, aby nedošlo 

k zmenšeniu prietočného profilu verejnej kanalizácie, do ktorej je zaústená,

c) zabezpečiť opravy a údržbu kanalizačnej prípojky na vlastné náklady.

Keďže neoprávneným odvádzaním vody verejnou kanalizáciou podľa trestného zákona 

č.300/2005 dochádza k páchaniu trestného činu „Poškodzovanie a ohrozenie prevádzky 

všeobecne prospešného zariadenia“ pripravuje sa zo strany VVS a.s. podanie trestného 

oznámenie na neznámeho páchateľa.

Žiadame o informovanie občanov s obsahom tohto listu formou obecnej televízie, 

obecného rozhlasu resp. uverejnením listu na oficiálnej web stránke obce. V prílohe posielame 

fotodokumentáciu z preverovania kanalizačných prípojok našich obchodných partnerov a tiež 

jedno „šikovné“ riešenie ako sa zbaviť vody po nedávnych záplavách.

Veríme , že občania Stakčína si po tomto oznámení prestanú spôsobovať nepríjemnosti 

s vytápaním sa navzájom. Týmto vyzývame k spolupráci aj poslancov obecného zastupiteľstva 

a starostu obce pri vysvetľovaní nutnosti riešiť stav na kanalizačných prípojkách neodkladne.

S pozdravom Východoslovenská
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