NAPOJENIE NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU VÝRAZNE ZVYŠUJE UŽÍVATEĽSKÝ KOMFORT A ELIMINUJE
ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ
Využite poslednú možnosť administratívne ZJEDNODUŠENÉHO procesu napojenia na verejnú
kanalizáciu, ktorú Vám ponúka Bratislavská vodárenská spoločnosť. Zvýšte si tým komfort pri
odvádzaní odpadovej vody a eliminujte zdravotné hrozby pre Vás a Vaše rodiny.
Časť domácností na Slovensku nie je napojená, alebo ani nemá možnosť napojenia sa na verejnú
kanalizáciu, čo je stav, ktorý prináša užívateľský diskomfort, vyššie náklady ale aj niektoré zdravotné
riziká. Vďaka projektu „Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Modra“, ktorý bol spolufinancovaný
z prostriedkov EÚ, máte možnosť využívať verejnú kanalizačnú sieť, a tak pohodlným a „čistým“
spôsobom riešiť odvádzanie a následné spracovanie odpadových vôd zo svojich domácností.
Využívanie žúmp je v porovnaní s verejnou kanalizáciou náročnejšie na prevádzku a údržbu, pričom
v prípade priesakov a netesností hrozí znečistenie vody fekáliami. Mnohé domácnosti však na pitie,
polievanie záhrad či inú činnosť používajú vodu z vlastných studní. Okrem toho, že takáto voda rozhodne
nie je vhodná na pitie, nie je vhodná ani na polievanie, pretože v prípade konzumácie sekundárne
kontaminovanej zeleniny, ktorá obsahuje patogénne baktérie, resp. zvýšené hodnoty dusičnanov a pod.,
môžu hroziť zdravotné komplikácie (poruchy trávenia, ochorenia endokrinného systému a imunity).
Vlastníkom nehnuteľností, ktoré nie sú napojené na verejnú kanalizáciu a nemajú povolenie na iný spôsob
nakladania s odpadovými vodami môže byť podľa zákona č. 442/2002 Z. z. okresným úradom životného
prostredia uložená pokuta do výšky 331 eur. Obecné a mestské úrady majú taktiež oprávnenie vykonávať
kontrolu dokladov početnosti vývozu obsahu žúmp ako aj kontrolu ich nepriepustnosti. Napríklad
štvorčlenná domácnosť vyprodukuje za mesiac približne 10 m3 odpadových vôd, čomu zodpovedá
najmenej jeden vývoz fekálií mesačne. V záujme ochrany životného prostredia Bratislavská vodárenská
spoločnosť taktiež prikročí ku kontrole kanalizačných odbočiek, pričom v prípadoch zistenia
neoprávneného vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie bude musieť takto identifikovaných
producentov pokutovať.
Napojenie na verejnú kanalizáciu je, ako vyplýva z vyššie uvedených informácií, výhodné pre každú
domácnosť, pretože ponúka užívateľsky veľmi jednoduché riešenie odvádzania odpadových vôd. Výhodné
je aj pre celú komunitu, pretože výrazným spôsobom zlepšuje celkovú kvalitu životného prostredia ako aj
kvalitu života v mestách a obciach. Z tohto dôvodu Bratislavská vodárenská spoločnosť vyzýva všetkých
obyvateľov Modry a Dubovej, ktorí sa ešte nenapojili na verejnú kanalizáciu, aby využili poslednú
možnosť administratívne zjednodušeného procesu napojenia. Po skončení platnosti vodohospodárskeho
vyjadrenia v decembri 2017 bude musieť totiž každý záujemca o napojenie na verejnú kanalizáciu najprv
požiadať BVS o vyjadrenie k projektovej dokumentácií, čo je spoplatnená služba v zmysle cenníka
výkonov a služieb.
Prihlásiť sa na napojenie môžete osobne na kontaktných centrách BVS v Pezinku a Bratislave, resp.
písomne zaslaním žiadosti na adresu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (Prešovská 48, 826 46
Bratislava). Potrebné je vyplniť a na prednej strane podpísať tlačivo „Žiadosť o preverenie technických
podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu“ (vyplnené osobné údaje, číslo a adresa odberného miesta,
telefónne číslo, číslo parcely a list vlastníctva a stav na vodomere). Predmetný formulár je k dispozícii na
kontaktných centrách BVS a na webovej stránke Bratislavskej vodárenskej spoločnosti
www.bvsas.sk/sk/zakaznicka-zona/formulare-stiahnutie/.
Kontaktné centrum PEZINOK
Holubyho 28 (OC Plus), 902 01 Pezinok
Zákaznícke hodiny:
Pondelok 9:00 – 15:00
Utorok
9:00 – 15:00
Streda
9:00 – 17:00
Štvrtok
9:00 – 15:00
Piatok
9:00 – 15:00
Zákresy a technické konzultácie:
Pondelok 9:00 – 15:00
Streda
9:00 – 17:00
Piatok
9:00 – 15:00

Kontaktné centrum BRATISLAVA
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Zákaznícke hodiny:
Pondelok 8:00 – 17:00
Utorok
8:00 – 15:00
Streda
8:00 – 17:00
Štvrtok
8:00 – 15:00
Piatok
8:00 – 12:00
Zákresy a technické konzultácie:
Pondelok 8:00 – 17:00
Streda
8:00 – 16:00
Piatok
8:00 – 12:00

Call centrum
Tel.: 0850 123 122 (v pracovných dňoch od 7:00 do 16:00 hod.)
Pri volaní zo zahraničia:
Tel.: +4212 48 253 111
Fax: 02/48 253 510
E-mail: sluzby@bvsas.sk
Poznámka:
Zjednodušený postup napájania na kanalizáciu sa týka celej Dubovej okrem novobudovanej časti Novosady
a nasledovných ulíc v Modre: Moyzesova, Súkennícka, Hviezdoslavova, Erneyho, Podhorská, Kalinčiakova,
Cpinova, Sládkovičova, ulica SNP, Partizánska, Národná, Pod Vinicami a Puškinova.
Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu
Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
v rámci Operačného programu Životné prostredie

Investícia do Vašej budúcnosti

