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Prevádzkový poriadok domovej kanalizačnej čerpacej stanice 

 
 Domová kanalizačná čerpacia stanica (ďalej len „DČS“) slúži na bezpečné a neškodné 

odvádzanie odpadových vôd z domácností. Za odpadovú vodu sa v tomto zmysle považuje použitá 

voda z kuchyne, kúpeľne a záchoda (ľudské výlučky a toaletný papier). 

 Nevhodný odpad poškodzuje životné prostredie, spôsobuje upchávanie kanalizačného 

potrubia, ovplyvňuje náklady na likvidáciu odpadových vôd (t.j. Cenu za jej odvedenie a čistenie) a 

vyhnívanie zvyškov spojené so vznikom zapáchajúcich a výbušných plynov, ktoré môžu prenikať 

do vnútra Vášho domova. 

 
Z vyššie uvedeného dôvodu sa zakazuje používať DČS na odvádzanie týchto materiálov: 

1. stavebný materiál, sadra, odpadová suť, tvrdnúce lepidlá 

2. rôzne potravinárske sypké materiály (múka, cukor a pod.) 

3. ropné látky a tuky 

4. chemikálie, farby, riedidlá, rozpúšťadlá, silné dezinfekčné prostriedky, umelé hnojivá 

5. predmety z dreva, plastu, gumy, kovu 

6. textílie, textilné produkty (napr. dámske pančuchy, handry, povrazy,nite a pod.) 

7. dámske hygienické vložky, vata, vatové a bavlnené tampóny, vatové tyčinky, navhlčené     

vreckovky, jednorazové detské plienky, kondómy 

8. zvieracie fekálie, hnojovka, močovka 

9. komunálny odpad, papier 

10. zvyšky jedál, kosti, cigaretové ohorky 

 
Užívateľ DČS je povinný:  
a) v pravidelných intervaloch čistiť vystrojenie šachty (ovládacie prvky sondy, čerpadlo) prúdom    

vody 

b) v prípade potreby kontaktovať prevádzkovateľa, ktorý poruchu odstráni 

c) užívateľovi je zakázané zasahovať do zaplombovaných častí elektronického rozvádzača a   

vstupovať do kanalizačnej šachty 

d) umožniť osobám povereným prevádzkovateľom vstup na svoj pozemok (prístup k predmetným 

technologickým zariadeniam a stavbám) za účelom odstránenia poruchy, vykonávania cyklickej 

údržby, revízie a kontroly 

e) používať DČS iba na odvádzanie odpadových splaškových vôd vymedzených týmto 

prevádzkovým poriadkom 

f) užívateľ je povinný zabezpečiť DČS tak, aby do nej nemohlo spadnúť dieťa alebo iná osoba či 

zviera 

g) prestupová manžeta pre dopojenie prípojky domovej kanalizácie do DČS musí byť inštalovaná 

odbornou firmou a riadne utesnená tmelom. 

 
Prehlásenie: 

Užívateľ prehlasuje, že bol oboznámený s obsluhou a prevádzkou zariadenia.  
 
 

V Moravskom Svätom Jáne, dňa...................... 

 
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                     Podpis užívateľa  


