
Orgán verejnej moci: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. 

Názov petície: Petícia za vybudovanie kanalizácie Suchá ulica, Koliba, Bratislava. 

Predmet petície: Podpísaní občania žiadajú, Hlavné mesto SR Bratislava o súčinnosť 

a podporu pri vybudovaní verejnej kanalizácie pre ulicu Suchá v lokalite Koliba, Bratislava. 

 

Počet osôb podporilo: 60 občanov 

 

Oznámenie výsledku vybavenia petície:  

 

Stanovisko k predmetnej petícii pripravila Sekcia správy komunikácií, životného prostredia 

a stavebných činností. 

V  súvislosti so zákonnou úpravou v zmysle § 23 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 zákona                      

č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách pripojiť sa na verejnú 

kanalizáciu môže žiadateľ len na základe písomnej zmluvy uzatvorenej s vlastníkom verejnej 

kanalizácie podľa § 4 ods. 3 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

Vlastník verejnej kanalizácie alebo vlastník časti verejnej kanalizácie, ktorý žiada o pripojenie 

na inú verejnú kanalizáciu, ktorej nie je vlastníkom, môže sa pripojiť na verejnú kanalizáciu 

prevádzkovo súvisiacu len na základe písomnej zmluvy podľa § 16 ods. 5 zákona o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

  

Podľa ustanovenia § 10 zákona č. 442/2002 Z.z v znení: „ Vlastník verejnej 

kanalizácie môže odmietnuť pripojenie na verejnú kanalizáciu alebo odvádzanie odpadových 

vôd do verejnej kanalizácie, ak: 

a) zneškodňovanie odpadových vôd je účelnejšie u ich producenta, 

b)zneškodňovanie odpadových vôd mimo verejnej kanalizácie nepoškodí povrchové vody a 

podzemné vody, 

c) zneškodňovanie odpadových vôd vo verejnej kanalizácii je technicky nemožné alebo 

ekonomicky neúnosné, 

d) odvádzanie vôd z povrchového odtoku je možné mimo verejnej kanalizácie, 

e) obsahujú látky toxické pre kal, látky inhibujúce biologické procesy čistenia odpadových 

vôd alebo látky kumulujúce sa v kale do tej miery, že limitujú proces ďalšieho nakladania s 

ním, 

f) to neumožňuje kapacita verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, 

g) zariadenia producenta nespĺňajú technické podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu 

vrátane meradla.“ 

 

V nadväznosti na ustanovenie § 16 ods. 7 zákona   č. 442/2002 Z.z v znení ktorého: 

„(7) Vlastník verejnej kanalizácie je ďalej povinný:  

a) umožniť po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa pripojenie na verejnú 

kanalizáciu, ak sa pripájaná stavba nachádza na území s kanalizačnou sieťou a ak je to 

technicky možné, 

b) uzatvoriť písomnú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd so žiadateľom o pripojenie 

na verejnú kanalizáciu; záväzky vzniknuté z tejto zmluvy prechádzajú na právneho nástupcu 

vlastníka verejnej kanalizácie a sú záväzné aj pre prevádzkovateľa verejnej kanalizácie a pre 

jeho právneho nástupcu“.   

 

Na základe uvedeného hlavné mesto konštatuje, že osobou oprávnenou a zároveň 

povinnou konať v predmetnej veci je vlastník verejnej kanalizácie.  

  



Aj napriek povinnosti obce nevzniká v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) zákona            

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zabezpečiť obyvateľom 

verejnoprospešné služby, medzi ktoré okrem iného patrí odvádzanie odpadových vôd 

a nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp, právny nárok na vybudovanie verejnej 

kanalizácie zo strany hlavného mesta na ulici Suchá, Bratislava. 

 

 Vzhľadom na skutočnosť, že ide o veľmi citlivú problematiku je hlavné mesto v 

predmetnej veci  podľa svojich možností pripravené za účelom riadneho vybudovania 

kanalizácie na ulici Suchá, Koliba, Bratislava byť nápomocné a poskytnúť súčinnosť 

a podporu vlastníkovi verejnej kanalizácie. 

 


