
Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, 
Nórskeho finančného mechanizmu 

a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 

Prevádzkový poriadok čerpacej stanice 
verejnej tlakovej kanalizácie v Hurbanovej Vsi 

 

 

Každý užívateľ tlakovej kanalizácie je povinný riadiť sa týmito pokynmi: 

 

1) do čerpacej stanice možno vypúšťať len odpadové vody z kuchyne, WC, kúpeľne 

a práčovne, 

2) do čerpacej stanice nemožno vypúšťať napr. dažďovú vodu, odvodnenie vonkajších plôch, 

terás a podobne, 

3) do kanalizácie nepatrí:  

a) štrk, piesok, 

b) kovové predmety, 

c) tuky, oleje, 

d) riedidlá, farby, jedy, chemické kyseliny, 

e) textílie, silonové pančuchy, papierové plienky, hygienické vložky a podobne, 

f) tuby od zubnej pasty, igelitové výrobky, 

g) uhynuté zvieratá, zbytky jedla, kosti, 

h) a podobne. 

4) užívateľ je povinný vykonávať pravidelné čistenie čerpacej nádrže a to hlavne stien, 

ovládacích prvkov hladín, čerpadiel, armatúr, ostriekaním prúdom vody v intervaloch 2 až 

4 krát za rok, 

5) ročne podľa miery znečistenia, 

6) vstupovať do nádrže a dotýkať sa elektrických zariadení je životu nebezpečné (možnosť 

nákazy a úrazu el. prúdom), 

7) zabezpečiť poklop proti otvoreniu, aby do nej nevniklo dieťa alebo iná osoba, zároveň 

zachovať jednoduchý prístup. 

 

Pokiaľ bude závada na technologickom zariadení spôsobená nedodržaním vyššie 

uvedených pokynov, nejedná sa o záručnú opravu ale opravu za úhradu. 

 

 

V Hurbanovej Vsi, dňa ............................ 

 

 

 

 

______________________      ______________________ 

za dodávateľa        za užívateľa 

 



Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, 
Nórskeho finančného mechanizmu 

a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 

Zásady pre bezpečné užívanie elektrickej inštalácie 

a povinnosti užívateľa elektrickej inštalácie čerpacej stanice 

verejnej tlakovej kanalizácie v Hurbanovej Vsi 
 

Odovzdávaná elektrická inštalácia splňuje príslušné technické a bezpečnostné požiadavky 

STN prípadne EN. Zodpovedá danému prostrediu a spôsobu využitia inštalácie. Elektrická 

inštalácia bola overená východzou revíziou, o ktorej je vyhotovená správa. Vypínacie 

a ovládacie prvky sú označené v príslušnej rozvodnici alebo rozvádzači. 
 

Užívateľ môže: 

1) vypínať a zapínať prístroje k tomu určené (istič, prúdový chránič, ovládacie prvky), 

pokiaľ to vyžadujú okolnosti, 

2) dotýkať sa len tých častí elektrického zariadenia, ktoré sú k tomu určené. 
 

Užívateľ musí: 

1) vykonať opatrenia na ochranu pred nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom, 

2) všetky prístroje určené k zaisteniu a ovládaniu zariadenia nechať dobre prístupné 

a viditeľné, 

3) okamžite odstrániť všetky zistené závady na elektrickej inštalácii prípadne toto zariadenie 

do odstránenia závady ďalej nepoužívať, 

4) zaistiť vykonávanie pravidelných revízií elektrického zariadenia každé 4 roky v zmysle 

vyhlášky č. 508/2009 Z. z., príloha č. 8, STN 33 15 00, 

5) uschovať správu o revízii elektrického zariadenia najmenej do doby vyhotovenia 

následnej správy o pravidelnej revízii, 

6) zabezpečiť odstránenie závad uvedených v revíznej správe, 

7) každý mesiac vykonávať test prúdového chrániča stlačením testovacieho tlačítka T 

(prúdový chránič musí vypnúť). 
 

Užívateľ nesmie: 

1) sám (pokiaľ k tomu nemá príslušnú kvalifikáciu) odpojovať a pripájať zariadenie 

elektrickej inštalácie, práce na elektrickom zariadení môže vykonávať iba odborne 

spôsobilá osoba, 

2) sám v prípade zistenej závady v inštalácii (pokiaľ k tomu nemá kvalifikáciu) vykonávať 

opravy, práce na elektrickom zariadení môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba, 

3) zasahovať do elektrickej inštalácie tak, aby mohlo prísť k úrazu elektrických prúdom. 
 

S týmto poučením musí užívateľ primerane oboznámiť osoby, ktoré budú s elektrickým 

zariadením v kontakte, alebo ktoré budú vykonávať obsluhu! 
 

Obsluhu zariadenia môžu vykonávať iba osoby poučené a staršie ako 18 rokov! 
 

Vstup do čerpacej šachty je možný len s vypnutým hlavným vypínačom a zaisteným 

vypnutým stavom! 

 

V Hurbanovej Vsi, dňa ............................ 

 

 

 

______________________      ______________________ 

za dodávateľa        za užívateľa 


