
Informácie k uzavretiu Zmluvy o budúcej zmluve ku verejnej 

kanalizácii 

 
Vážení občania, 

 

aj touto formou Vás chceme informovať o začatí realizácie gravitačnej 

(samospádovej) kanalizácie v našej obci, ktorá sa bude realizovať v celej Bystrickej doline, v 

meste Krásno nad Kysucou, ale aj v obci Oščadnica. V ďalšom súbore nájdete priloženú 

„Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy” a to medzi spoločnosťou SEVAK, a.s. Žilina (ako 

budúcim prevádzkovateľom kanalizácie) a Vami (ako budúcim producentom), ktorú je 

potrebné v dvoch vyhotoveniach podpísať priniesť späť na Obecný úrad Nová Bystrica.  

 

1. ČOHO SA ZMLUVA TÝKA?  

Touto zmluvou sa zaväzujete, že keď budú vybudované všetky zberače kanalizácie, tak sa 

dobrovoľne ku kanalizácií pripojíte. Ak túto zmluvu podpíšete, tak Vám bude vybudované 

odbočenie zo zberača smerom k Vášmu pozemku, respektíve k Vášmu rodinnému domu. 

K tomuto treba dodať, že iba odbočenie, v priemere za celú obec, vychádza v dĺžke cca 6 m 

od zberača. Ak túto zmluvu najneskôr do výstavby hlavného zberača vo Vašej ulici 

nepodpíšete, tak v budúcnosti Vás čakajú väčšie komplikácie pri pripojení na verejnú 

kanalizáciu.  Nakoľko všetky miestne komunikácie budú vyasfaltované, tak si budete musieť 

zaplatiť rozkop cesty, to znamená že si budete musieť zaplatiť vyasfaltovanie rozkopanej 

plochy miestnej komunikácie na vlastné náklady. 

Zároveň Vás chceme informovať o novele zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch 

a kanalizáciách , ktorá nadobudla účinnosť dňa 15. 03. 2018. Táto novela ukladá vlastníkom 

nehnuteľností, na ktorých vznikajú odpadové vody, novú povinnosť - pripojiť na verejnú 

kanalizáciu aj nehnuteľnosti, ktorým bola povolená žumpa okrem prípadov, že to nie je 

technicky možné, prípadne by si to vyžadovalo neprimerane vysoké náklady. Túto povinnosť 

si musia vlastníci nehnuteľností splniť do 31.12.2021. 

 

2. KTO HRADÍ PRÍPOJKU OD ODBOČKY K RODINNÉMU DOMU ALEBO K 

ŽUMPE?  

Jedná sa o časť kanalizačnej prípojky od vybudovanej odbočky zo zberača až k rodinnému 

domu (v prípade úplného obídenia žumpy a napojenia sa priamo na vývod kanalizácie 

z rodinného domu), respektíve k žumpe (v prípade že kanalizačná prípojka bude prechádzať 

cez žumpu, pričom žumpa sa musí odstaviť). 

Tieto náklady si hradí každý vlastník nehnuteľnosti z vlastných zdrojov. To znamená, že 

majiteľ nehnuteľnosti si musí sám zrealizovať výkop pre vloženie kanalizačnej rúry od 

odbočky až k rodinnému domu, repektíve k žumpe. Tieto služby výkopu a podkládky rúry je 

možné si objednať aj u dodávateľov stavby. 

Zhotoviteľ bude pred realizáciou jednotlivých kanalizačných vetiev a vodovodných radov 

oslovovať obyvateľov danej lokality, pričom občania budú informovaní o umiestnení 

odbočenia pre ich nehnuteľnosť. Až podpis Zhotoviteľom predloženého Zápisu o umiestnení 

odbočky jednotlivým majiteľom nehnuteľnosti bude podkladom pre samotnú realizáciu 

odbočenia. Pred tým ako bude odbočenie zrealizované občan musí podpísať Zmluvu o 

budúcej zmluve o pripojení na verejnú kanalizáciu, resp. vodovod. Samotné tlačivá Zmlúv o 

budúcich zmluvách o pripojení sú k dispozícii na jednotlivých obecných úradoch, resp. v sídle 

Objednávateľa (SEVAK a. s.). 

 

 

 



3. MAJÚ POVINNOSŤ NAPOJIŤ SA NA KANALIZÁCIU AJ TÍ OBČANIA, KTORÍ 

MAJÚ VYBUDOVANÚ DOMOVÚ ČISTIČKU ODPADOVÝCH VÔD? 

Odpoveď závisí od konkrétného rozhodnutia, ktorým Vám bola domová ČOV povolená do 

užívania od Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie. Je nutné, aby ste si 

toto povolenie skontrolovali a zistili, čo máte uvedené v podmienkach užívania. Ak je Vaša 

domová ČOV povolená ako stavba dočasná na dobu určitú, respektíve máte v ňom 

podmienku, že po vybudovaní verejnej kanalizácie máte povinnosť sa pripojiť, tak potom v 

týchto prípadoch sa musíte pripojiť na verejnú kanalizáciu. 

 

4. AKÉ SÚ TERMÍNY VÝSTAVBY?  

Termín začatia realizácie november 2018 

Ukončenie stavebných prác: august – september 2020. 

Zhotoviteľ stavby bude pred realizáciou jednotlivých kanalizačných stôk oslovovať 

obyvateľov danej lokality, ktorí budú mať podpísané Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy, kde 

sa v rámci ich pozemku upresní trasa prípojky a umiestnenie odbočenia pre ich nehnuteľnosť. 

 

Vážení občania,  

na záver Vás chceme poprosiť o ohľaduplnosť, trpezlivosť a pevné nervy, pretože v 

najbližších rokoch nás čakajú rozkopané cesty, miestne komunikácie a chodníky. 

 

 


