


                 


                 
             


                 




        



55

V Y  H L Á Š  K A  
Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky 

z 26. ja nu ára 2004,

kto rou sa usta no vu jú ná le ži tos ti pre vádz ko vých po riad kov ve rej ných vo do vo dov
a ve rej ných ka na li zá cií 

Mi nis ter stvo ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub -
li ky pod ¾a § 33 ods. 4 zá ko na č. 442/2002 Z. z. o ve rej -
ných vo do vo doch a ve rej ných ka na li zá ciách a o zme ne
a do pl ne ní zá ko na č. 276/2001 Z. z. o re gu lá cii v sie �o -
vých od vet viach usta no vu je:

§ 1

(1) Pre vádz ko vý po ria dok ve rej né ho vo do vo du ob sa -
hu je technicko-prevádzkovú do ku men tá ciu, po ky ny
vý rob cov ale bo ko neč ných do dá va te ¾ov všet kých za ria -
de ní vlast ní ka ve rej né ho vo do vo du, po ky ny, ná vo dy
a po stu py pri vý kone vo do hos po dár skych čin nos tí sú -
vi sia cich s pre vádz ko va ním ve rej né ho vo do vo du a jeho
jed not li vých ob jektov a za ria de ní a zoz nam  vý -
znamných od be rov vody a roz ho du jú cich od be ra te ¾ov
vody. Pri po u ži tí za ria de ní na ob slu hu a údrž bu stro jo -
vých za ria de ní a elek tric kých za ria de ní a sys té mov me -
ra nia a re gu lá cie pre vádz ko vý po ria dok ve rej né ho vo -
do vo du ob sa hu je aj tech nic kú do ku men tá ciu, po ky ny,
ná vo dy a po stu py vý rob cu ale bo do dá va te ¾a tých to za -
ria de ní. Uvá dza nie ve rej né ho vo do vo du do pre vádz ky,
vy ko ná va nie jeho sprá vy, ria de nie, kon tro la, údrž ba,
re gu lá cia a za sta ve nie jeho pre vádz ky sa vy ko ná vajú
pod ¾a pre vádz ko vé ho po riad ku ve rej né ho vo do vo du. 

(2) Roz ho du jú cim od be ra te ¾om vody je od be ra te¾,
kto rý odo be rá as poň 5 % ob je mu do dá va nej vody ve rej -
ným vo do vo dom, a aj iný vlast ník pre vádz ko vo sú vi sia -
ce ho ve rej né ho vo do vo du, kto ré mu sa voda do dá va. 

(3) Pre vádz ko vý po ria dok ve rej né ho vo do vo du sa vy -
pra cú va v pri me ra nom roz sa hu k tech nic ké mu rie še niu
ve rej né ho vo do vo du; skla dá sa z tex to vej čas ti a z vý kre -
so vej do ku men tá cie.

(4) Pre vádz ko vý po ria dok ve rej né ho vo do vo du sa vy -
pra cú va na exis tu jú ce ob jekty a za ria de nia ve rej né ho
vo do vo du v roz sa hu sku toč né ho vy ho to ve nia stav by
a vý sled kov skú šob nej pre vádz ky ve rej né ho vo do vo du. 

(5) Ná le ži tos ti pre vádz ko vé ho po riad ku ve rej né ho vo -
do vo du sú uve de né v prí lo he č. 1.

(6) Pre vádz ko vý po ria dok ve rej né ho vo do vo du sa
prie bež ne ak tu a li zu je pri roz ši ro va ní, re kon štruk cii
a zme ne ob jektov ale bo za ria de ní ve rej né ho vo do vo du
a pri zme ne pod mie nok pre vádz ky ve rej né ho vo do vo du. 
Pri jeho ak tu a li zá cii sa zoh ¾ad ňu jú nové sku toč nos ti
a ich vplyv na pre vádz ku exis tu jú cich ob jektov a za ria -

de ní ve rej né ho vo do vo du v nad väz nos ti na exis tu jú ci
pre vádz ko vý po ria dok ve rej né ho vo do vo du. 

(7) Ak je sú čas �ou ve rej né ho vo do vo du vo dá ren ský
zdroj, kto rý sú vi sí s vo dá ren ským tokom1) ale bo s vo dá -
ren skou ná dr žou, pre vádz ko vý po ria dok ve rej né ho vo -
do vo du musí by� v sú la de s ma ni pu lač ným po riad kom
vod nej stavby2) na vo dá ren skom toku ale bo na vo dá -
ren skej ná dr ži a s ma ni pu lač ným po riad kom ve rej né ho 
vo do vo du.

(8) Pre vádz ko vý po ria dok ve rej né ho vo do vo du musí
by� prí stup ný na na hliad nu tie na jed not li vých stup -
ňoch ria de nia pre vádz ky ve rej né ho vo do vo du.

§ 2

(1) Pre vádz ko vý po ria dok ve rej né ho vo do vo du na
skú šob nú pre vádz ku ob sa hu je do ku men tá ciu na ope -
ra tív ne ria de nie skú šob nej pre vádz ky rea li zo va nej
stav by ve rej né ho vo do vo du, in štruk cie na uve de nie
stav by do skú šob nej pre vádz ky, na skú šob né pre vádz -
ko va nie a na za sta ve nie skú šob né ho pre vádz ko va nia
a na pre vádz ko va nie ostat ných ob jektov a za ria de ní ve -
rej né ho vo do vo du, spô sob vy hod no te nia skú šob nej
pre vádz ky a roz pra co va nie eta py ná be hu ob jektov ve -
rej né ho vo do vo du až po do siah nu tie ustá le né ho pre -
vádz ko vé ho sta vu. 

(2) Pre vádz ko vý po ria dok ve rej né ho vo do vo du na
skú šob nú pre vádz ku pre nový ve rej ný vo do vod sa vy -
pra cu je na zá kla de pro jek to vej do ku men tá cie no vej
stav by a pla tí do skon če nia skú šob nej pre vádz ky.

§ 3

(1) Pre vádz ko vý po ria dok ve rej nej ka na li zá cie ob sa -
hu je technicko-prevádzkovú do ku men tá ciu, po ky ny
vý rob cov ale bo ko neč ných do dá va te ¾ov všet kých za ria -
de ní vlast ní ka ve rej nej ka na li zá cie, po ky ny, ná vo dy
a po stu py pri vý kone vo do hos po dár skych čin nos tí sú -
vi sia cich s pre vádz ko va ním ve rej nej ka na li zá cie a jej
jed not li vých ob jektov a za ria de ní a úda je o množ stve
a kva li te od pa do vých vôd vy púš �a ných do ve rej nej ka -
na li zá cie roz ho du jú ci mi pro du cen tmi.

(2) Pri po u ži tí za ria de ní na ob slu hu a údrž bu stro jo -
vých za ria de ní a elek tric kých za ria de ní a sys té mov me -
ra nia a re gu lá cie pre vádz ko vý po ria dok ve rej nej ka na li -
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1) § 6 ods. 2 zá ko na č. 184/ 2002 Z. z. o vo dách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (vod ný zá kon).
2) § 53 zá ko na č. 184/2002 Z. z. 



zá cie ob sa hu je aj tech nic kú do ku men tá ciu, po ky ny,
ná vo dy a po stu py vý rob cu ale bo do dá va te ¾a tých to za -
ria de ní. 

(3) Roz ho du jú cim pro du cen tom od pa do vých vôd je 
a) pro du cent, kto rý vy púš �a do ve rej nej ka na li zá cie ob -

zvláš� škod li vé lát ky,
b) pro du cent, kto rý môže ob me dzi� ale bo na ru ši� sta bi -

li tu pro ce sov čis te nia od pa do vých vôd ale bo ne ga tív -
ne ovplyv ni� kva li tu pro du ko va né ho kalu množ -
stvom, cha rak te rom, kva li tou od pa do vých vôd ale bo 
ne rov no mer nos �ou ich vy púš �a nia do ve rej nej ka na -
li zá cie,

c) pro du cent, kto rý vy púš �a do ve rej nej ka na li zá cie od -
pa do vé vody, kto rých množ stvo pre sa hu je v ce lo roč -
nom priemere100 m3. d-1 ale bo v me sač nom prie me re 
100 m3. d-1,

d) pro du cent, kto rý vy púš �a od pa do vé vody, kto rých
bi lanč né zne čis te nie je vyš šie ako 5 % z cel ko vé ho
den né ho bi lanč né ho zne čis te nia pri vá dza né ho ve -
rej nou ka na li zá ciou na čis tia reň od pa do vých vôd
v kto rom ko¾ vek pa ra met ri zne čis te nia ur če nom pre -
vádz ko vým po riad kom ve rej nej ka na li zá cie,

e) iný vlast ník ve rej nej ka na li zá cie, kto rý vy púš �a od -
pa do vé vody zo svo jej ve rej nej ka na li zá cie do inej
pre vádz ko vo sú vi sia cej ve rej nej ka na li zá cie. 

(4) Pre vádz ko vý po ria dok ve rej nej ka na li zá cie sa vy -
pra cú va v pri me ra nom roz sa hu k tech nic ké mu rie še niu
ve rej nej ka na li zá cie; skla dá sa z tex to vej čas ti a z vý kre -
so vej do ku men tá cie.

(5) Ná le ži tos ti pre vádz ko vé ho po riad ku ve rej nej ka -
na li zá cie sú uve de né v prí lo he č. 2.

(6) Pre vádz ko vý po ria dok ve rej nej ka na li zá cie sa vy -
pra cú va na exis tu jú ce ob jekty a za ria de nia ve rej nej ka -
na li zá cie v roz sa hu sku toč né ho vy ho to ve nia stav by
a vý sled kov skú šob nej pre vádz ky ve rej nej ka na li zá cie. 

(7) Pre vádz ko vý po ria dok ve rej nej ka na li zá cie sa
prie bež ne ak tu a li zu je pri roz ši ro va ní, re kon štruk cii
a zme ne ob jektov ale bo za ria de ní ve rej nej ka na li zá cie
a pri zme ne pod mie nok pre vádz ky ve rej nej ka na li zá cie. 
Pri jeho ak tu a li zá cii sa zoh ¾ad ňu jú nové sku toč nos ti
a ich vplyv na pre vádz ku exis tu jú cich ob jektov a za ria -
de ní ve rej nej ka na li zá cie v nad väz nos ti na exis tu jú ci
pre vádz ko vý po ria dok ve rej nej ka na li zá cie.

(8) Ak ve rej ná ka na li zá cia sú vi sí s inou vod nou stav -
bou,3) pre vádz ko vý po ria dok ve rej nej ka na li zá cie musí
by� v sú la de s ma ni pu lač ným po riad kom
a) da nej vod nej stav by,
b) vod nej stav by, ak je vy bu do va ná v re ci pien te, do kto -

ré ho vy ús �u je ve rej ná ka na li zá cia, a táto vod ná stav -
ba je vy púš �a ním z ve rej nej ka na li zá cie pria mo  do -
tknutá, 

c) inej vod nej stav by, kto rá ovplyv ňu je prie tok ale bo
výz namným spô so bom kva li tu vôd v re ci pien te, a jej
pre vádz ko va nie pria mo ovplyv ňu je pre vádz ko va nie
pred met nej ve rej nej ka na li zá cie. 

(9) Pre vádz ko vý po ria dok ve rej nej ka na li zá cie musí
by� prí stup ný na na hliad nu tie na jed not li vých stup -
ňoch ria de nia pre vádz ko va nia ve rej nej ka na li zá cie.

(10) Naj vy ššia prí pust ná mie ra zne čis te nia prie my sel -
ných od pa do vých vôd a oso bit ných vôd vy púš �a ných do
ve rej nej ka na li zá cie sa usta no vu je pod ¾a prí lo hy č. 3.

§ 4

(1) Pre vádz ko vý po ria dok ve rej nej ka na li zá cie na
skú šob nú pre vádz ku ob sa hu je do ku men tá ciu na ope -
ra tív ne ria de nie skú šob nej pre vádz ky rea li zo va nej
stav by ve rej nej ka na li zá cie, in štruk cie na uve de nie
stav by do skú šob nej pre vádz ky, na skú šob né pre vádz -
ko va nie a za sta ve nie skú šob né ho pre vádz ko va nia, na
ovplyv ne nie pre vádz ko va nia ostat ných ob jektov a za -
ria de ní ve rej nej ka na li zá cie a spô sob vy hod no te nia
skú šob nej pre vádz ky a úda je o množ stve a kva li te od -
pa do vých vôd vy púš �a ných do ve rej nej ka na li zá cie roz -
ho du jú ci mi pro du cen tmi.

(2) Pre vádz ko vý po ria dok ve rej nej ka na li zá cie na
skú šob nú pre vádz ku ob sa hu je roz pra co va nie eta py
ná be hu ob jektov ve rej nej ka na li zá cie až po do siah nu tie 
ustá le né ho pre vádz ko vé ho sta vu.

(3) Pre vádz ko vý po ria dok ve rej nej ka na li zá cie na
skú šob nú pre vádz ku pre novú ve rej nú ka na li zá ciu sa
vy pra cu je na zá kla de pro jek to vej do ku men tá cie no vej
stav by a pla tí do skon če nia skú šob nej pre vádz ky. 

§ 5

Spo loč né usta no ve nie

Sú čas �ou pre vádz ko vých po riad kov ve rej ných vo do vo -
dov a pre vádz ko vých po riad kov ve rej ných ka na li zá cií nie
sú pre vádz ko vé po ky ny pod ¾a oso bit né ho pred pi su.4) 

§ 6

Účin nos�

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 15. feb ru ára 2004.

Lás zló Mik lós v. r. 
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3) § 48 ods. 1 písm. e) zá ko na č. 184/2002 Z. z.
4) Na prí klad zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 330/1996 Z. z. o bez peč nos ti a ochra ne zdra via pri prá ci v zne ní ne skor ších

pred pi sov, vy hláš ka Slo ven ské ho úra du bez peč nos ti prá ce č. 25/1984 Zb. na za is te nie bez peč nos ti prá ce v níz ko tla ko vých ko tol niach
v zne ní vy hláš ky Úra du bez peč nos ti prá ce Slo ven skej re pub li ky č. 75/1996 Z. z., vy hláš ka Úra du bez peč nos ti prá ce Slo ven skej re pub li -
ky č. 74/1996 Z. z. na za is te nie bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci, bez peč nos ti tla ko vých, zdví ha cích, elek tric kých a ply no vých
tech nic kých za ria de ní a o od bor nej spô so bi los ti, vy hláš ka Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky
č. 718/2002 Z. z. na za is te nie bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci a bez peč nos ti tech nic kých za ria de ní.



Prí lo ha č. 1
k vyhláške č. 55/2004 Z. z.

NÁ LE ŽI TOS TI PRE VÁDZ KO VÉ HO PO RIAD KU VE REJ NÉ HO VO DO VO DU

I. Zá klad né úda je o ve rej nom vo do vo de: 
1. ná zov ve rej né ho vo do vo du,
2. ob chod né meno ale bo ná zov, síd lo, iden ti fi kač né čís lo or ga ni zá cie (IČO), ak ide o práv nic kú oso bu,

a meno, priez vis ko, dá tum, mies to na ro de nia a ad re sa  po by tu, ak ide o fy zic kú oso bu (ïa lej len „údaj“), in ves to -
ra ve rej né ho vo do vo du,

3. úda je o vlast ní ko vi ve rej né ho vo do vo du,
4. úda je o pre vádz ko va te ¾o vi ve rej né ho vo do vo du,
5. úda je o pro jek tan to vi ve rej né ho vo do vo du,
6. úda je o do dá va te ¾o vi sta veb nej čas ti,
7. úda je o do dá va te ¾o vi tech no lo gic kej čas ti,
8. úda je o spra co va te ¾o vi pre vádz ko vé ho po riad ku,
9. dá tum uve de nia stav by do skú šob nej pre vádz ky,

10. dá tum uve de nia stav by do tr va lej pre vádz ky,
11. dá tum schvá le nia, pod pis a od tla čok pe čiat ky schva ¾o va te ¾a pre vádz ko vé ho po riad ku,
12. dá tum ak tu a li zo va nia, pod pis a od tla čok pe čiat ky schva ¾o va te ¾a pre vádz ko vé ho po riad ku, ná zov ale bo meno

spra co va te ¾a pre vádz ko vé ho po riad ku,
13. pod mien ky ur če né v roz hod nu tiach or gá nov ve rej nej sprá vy na pre vádz ko va nie ve rej né ho vo do vo du,
14. or ga ni zač né opat re nia:

14.1. zoz nam miest ulo že nia pre vádz ko vé ho po riad ku ve rej né ho vo do vo du,
14.2. zoz nam miest ulo že nia vý kre so vej do ku men tá cie a pro jek tu sku toč né ho  zho to ve nia stav by ve rej né ho vo -

do vo du,
14.3. po čet zho to ve ných exem plárov pre vádz ko vé ho po riad ku,

15. roz sah ve rej né ho vo do vo du,
16. struč ný tech nic ký opis ve rej né ho vo do vo du vrá ta ne ka pa cit ných úda jov a zdro jov vody,
17. sú pis ob jektov ve rej né ho vo do vo du s nad väz nos �ou na jeho pre vádz ku,
18. opis ria dia cich cen tier a dis pe čin gov ve rej né ho vo do vo du,
19. struč ný opis ener ge tic ké ho na po je nia,
20. prog ram pre vádz ko vej kon tro ly kva li ty vody.

II. Zoz nam roz ho du jú cich od be rov vody a roz ho du jú cich od be ra te ¾ov vody na po je ných na ve rej ný vo do vod: 
1. ob chod né meno ale bo ná zov, síd lo, iden ti fi kač né čís lo or ga ni zá cie (IČO), ak ide o práv nic kú oso bu,

a meno, priez vis ko, dá tum, mies to na ro de nia a ad re sa po by tu, ak ide o fy zic kú oso bu (ïa lej len „údaj“), od be ra -
te ¾a,

2. mies to na po je nia na ve rej ný vo do vod,
3. zmluv ne do hod nu té množ stvo odo be ra nej vody,
4. úda je o množ stve odo be ra nej vody,
5. pre h¾ad pred po kla da nej spot re by vody.

III. Po ky ny na pre vádz ku a údrž bu ve rej né ho vo do vo du: 
1.  zoz nam a po čet funk čných miest na pre vádz ko va nie ve rej né ho vo do vo du,
2.  pod mien ky zá so bo va nia vo dou z ve rej né ho vo do vo du,
3.  po ky ny na uve de nie ve rej né ho vo do vo du ale bo jeho čas ti do pre vádz ky,
4.  po ky ny na ria de nie a vý kon pre vádz ky ve rej né ho vo do vo du, 
5.  po ky ny na za sta ve nie pre vádz ky ve rej né ho vo do vo du ale bo jeho čas ti,
6.  po ky ny na vy ko ná va nie pre vádz ko vej údrž by ve rej né ho vo do vo du,
7.  po čet a roz sah pre vádz ko vých kon trol kva li ty vody, zoz nam ur če ných miest na od ber vzo riek vody z ve rej né ho

vo do vo du, 
8.  po ky ny na ria de nie pre vádz ky ve rej né ho vo do vo du po čas mi mo riad nych uda los tí, naj mä pri pre ru še ní do dáv ky 

elek tric kej ener gie, pri ná hlom zhor še ní kva li ty vody, pri ha vá rii nie ktoré ho z hlav ných ob jektov, pri po vod ni,
pri ze me tra se ní a pri epi dé mii,

9. po ky ny na za bez pe če nie ná hrad né ho zá so bo va nia oby va te¾ stva pit nou vo dou,
10. zoz nam sub jek tov a spô sob hlá se nia mi mo riad nych uda los tí pri pre vádz ke ve rej né ho vo do vo du,
11. po ky ny na spô sob ve de nia
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11.1. pre vádz ko vé ho den ní ka, 
11.2. pre vádz ko vých zá zna mov, 
11.3. kni hy re ví zií, zmien a opráv,

12. spô sob ochra ny ob jektov ve rej né ho vo do vo du,
13. po dro bnos ti o sys té me sle do va nia kva li ty pit nej vody za bez pe ču jú ce ho iden ti fi ká ciu ná hle ho zhor še nia kva li ty

vody, na prí klad sys tém sko ré ho va ro va nia.
IV. Po ky ny na za is te nie bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci pri pre vádz ko va ní ve rej né ho vo do vo du: 

1.  vše obec né po žia dav ky na za is te nie bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci,
2.  opat re nia pre prí pad ha vá rie a po žia ru,
3.  po žia dav ky na ochra nu pred úraz mi, pre do všet kým pred úra zom elek tric kým prú dom,
4.  po žia dav ky na ochra nu pred ne bez pe čen stvom otra vy ne bez peč ný mi lát ka mi,
5.  zoz nam osob ných ochran ných pra cov ných pros tried kov,
6.  zoz nam práv nych pred pi sov tý ka jú cich sa prob le ma ti ky bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci,
7.  ad re sa a te le fón ne čís lo rých lej zdra vot nej po mo ci, Ha sič ské ho a zá chran né ho zbo ru a Po li caj né ho zbo ru. 

V. Vý kre so vá do ku men tá cia ve rej né ho vo do vo du 
A. Pre h¾ad ná si tu á cia šir ších vz�a hov s opi som hlav ných úda jov, naj mä po me no va nie pri vá dza čov vody, pre čer pá -

va cích sta níc, úpra vní vôd. 

B. Pre h¾ad ná si tu á cia ve rej né ho vo do vo du, v kto rej sa vy zna čia
1. ria dia ce cen trá a dis pe čin gy ve rej né ho vo do vo du a ob jektov pre no so vých ciest,
2. vo do vod né po tru bia — ozna če nie, dĺž ka, ma te riál, prie mer a tlak,
3. roz de le nia tla ko vých pá siem,
4. vo do je my — ob jem, výš ko vé kóty ma xi mál nej a mi ni mál nej hla di ny a dna,
5. ob jekty vo do vo du — ná zov a vý kon,
6. vo dá ren ské zdro je — ka pa ci ta a kóty hla dín,
7. hra ni ce ochran ných pá siem vo dá ren ských zdro jov a pá siem ochra ny ve rej ných vo do vo dov, 
8. zdro je elek tric kej ener gie,
9. mies ta sle do va nia tech no lo gic kých pa ra met rov a miest ich vy hod no co va nia,

10. ochra ny ob jektov pred vstu pom ne po vo la ných osôb.

C. Pre vádz ko vá sché ma ve rej né ho vo do vo du, v kto rej sa vy zna čia
1. vo do vod né po tru bia pri vá dza cie a zá so bo va cie — ozna če nie, prie mer, tlak a pre hyd ra u lic ky dô le ži té vo do -

vod né po tru bia ka pa cit ný prie tok,
2. ob jekty ve rej né ho vo do vo du — ná zov a vý kon,
3. mies ta sní ma nia pre vádz ko vých ve li čín a mies ta ich vy hod no co va nia, ovlá dania ar ma túr a za ria de nia na

ria de nie ve rej né ho vo do vo du, kto ré sú umies tne né mimo ob jektov, vrá ta ne ich čí sel né ho ozna če nia,
4. pre no so vé ces ty z ob jektov ve rej né ho vo do vo du do ria dia cich cen tier a dis pe čin gov,
5. umies tne nia sta níc na ka to dic kú ochra nu, 
6. umies tne nia re dukč ných ven ti lov a hod no ty vstup né ho a vý stup né ho tla ku,
7. úse ky vo do vod ných po tru bí s vyš ší mi pre vádz ko vý mi tlak mi ako 0,6 MPa — ich me no vi tý prie mer a druh ma -

te riá lu,
8. mies ta s ar ma tú ra mi, kto rých tlak je v roz sa hu 0,6 — 1,0 MPa, 1,0 — 1,6 MPa, 1,6 — 2,5 MPa, prí pad ne viac

ako 2,5 MPa,
9. mies ta na po je nia níz ko na pä �o vých ale bo vy so ko na pä �o vých elek tric kých prí po jok. 

D. Výš ko vá sché ma ve rej né ho vo do vo du, v kto rej sa vy zna čia 
1. výš ko vé kóty pre vádz ko vých hla dín,
2. výš ko vé kóty dô le ži tých kon štruk cií ná dr ží, stud ní, od ber ných za ria de ní, čer pa cích sta níc, úpra vní vôd

a ka lo vé ho hos po dár stva,
3. tla ko vé pás ma a ich mož né pre vádz ko vé ria de nia,
4. mies ta na od ber vzo riek vody a kon tro ly jej kva li ty. 

E. Sché ma auto ma tic ké ho sys té mu ria de nia ve rej né ho vo do vo du.

F. Pre h¾ad né po zdĺž ne pro fi ly hyd ra u lic ky dô le ži tých vo do vod ných po tru bí s ob jekt mi ovplyv ňu jú ci mi hyd ra u lic -
ké po me ry. 

G. Pre h¾ad okrskov ve rej né ho vo do vo du so za kres le ním miest me ra nia prie to kov, tla kov a miest prie stu pu vody
z okrsku do okrsku.

H. Sú pis uzá ve rov s vy zna če ním ich po lo hy pri jed not li vých pre vádz ko vých sta voch.
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VI. Zá klad né úda je o jed not li vých ob jektoch a za ria de niach ve rej né ho vo do vo du:

1. ná zov ob jektu ale bo za ria de nia ve rej né ho vo do vo du,
2. úda je o in ves to ro vi ob jektu ale bo za ria de nia ve rej né ho vo do vo du,
3. úda je o pre vádz ko va te ¾o vi ob jektu ale bo za ria de nia ve rej né ho vo do vo du,
4. úda je o pro jek tan to vi ob jektu ve rej né ho vo do vo du,
5. úda je o do dá va te ¾o vi sta veb nej čas ti,
6. úda je o do dá va te ¾o vi tech no lo gic kej čas ti,
7. dá tum uve de nia do skú šob nej pre vádz ky,
8. dá tum uve de nia do tr va lej pre vádz ky,
9. pod mien ky ur če né v roz hod nu tiach or gá nov ve rej nej sprá vy na pre vádz ko va nie ob jektu ale bo za ria de nia ve -

rej né ho vo do vo du,
10. tech nic ký opis ob jektu ale bo za ria de nia ve rej né ho vo do vo du s uve de ním ka pa ci ty,
11. po dro bný opis tla ko vých pá siem,
12. opis funk cie jed not li vých ob jektov ale bo za ria de ní ve rej né ho vo do vo du, 
13. opis pro ti ko róz nej ochra ny ob jektov a za ria de ní.

VII. Po ky ny na pre vádz ku a údrž bu ob jektu ale bo za ria de nia ve rej né ho vo do vo du:
1. zoz nam a po čet funk čných miest vy plý va jú cich z roz sa hu, ka pa ci ty a tech nic kej vy ba ve nos ti ob jektu ale bo

za ria de nia,
2. po ky ny na uve de nie ob jektu ale bo za ria de nia do pre vádz ky,
3. opis mož ných pre vádz ko vých sta vov a po ky ny na ria de nie a vý kon pre vádz ky ob jektu ale bo za ria de nia,
4. opis mož ných pre vádz ko vých sta vov a ná vod na ob sluhu,
5. po ky ny na za sta ve nie pre vádz ky ob jektu ale bo za ria de nia,
6. po ky ny na pre vádz kovú údrž bu a od stra ňo va nie po rúch na ob jekte ale bo za ria de ní ve rej né ho vo do vo du,
7. po čet a roz sah pre vádz ko vých kon trol kva li ty vody, zoz nam ur če ných miest na od ber vzo riek vody z ob jektu

ale bo za ria de nia,
8. po ky ny na ria de nie pre vádz ky ob jektu ale bo za ria de nia ve rej né ho vo do vo du po čas mi mo riad nych uda los tí,

naj mä pri pre ru še ní do dáv ky elek tric kej ener gie, pri ná hlom  zhor še ní kva li ty vody, pri ha vá rii ob jektu ale bo 
za ria de nia, pri po vod ni, pri ze me tra se ní a pri epi dé mii,

9. zoz nam sub jek tov a spô sob hlá se nia mi mo riad nych uda los tí pri pre vádz ke ob jektu ale bo za ria de nia ve rej -
né ho vo do vo du,

10. po ky ny na spô sob ve de nia
10.1. pre vádz ko vé ho den ní ka, 
10.2. pre vádz ko vých zá zna mov, 
10.3. kni hy re ví zií, zmien a opráv.

VIII. Po ky ny na ob slu hu ob jektu ale bo za ria de nia ve rej né ho vo do vo du:
1. spô sob ovlá dania ob jektu ale bo za ria de nia,
2. re gu lač né a auto ma ti zač né sys té my a ich ovlá danie v ob jekte,
3. na po je nie na elek tric kú ener giu, opis po ho nu, za po je nie vnú tor né ho roz vo du s opi som funk cie a sú pis hlav -

ných za ria de ní vrá ta ne elek tric kých po ho nov s očís lo va ním pod ¾a schém.

IX. Po ky ny na za is te nie bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci pri pre vádz ko va ní ob jektov a za ria de ní ve rej -
né ho vo do vo du:

1. po žia dav ky na za is te nie bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci pri pre vádz ko va ní ob jektov a za ria de ní ve -
rej né ho vo do vo du,

2. opat re nia pre prí pad ha vá rie a po žia ru,
3. po žia dav ky na ochra nu pred úraz mi, naj mä pred úra zom elek tric kým prú dom,
4. po žia dav ky na ochra nu pred ne bez pe čen stvom otra vy ne bez peč ný mi lát ka mi,
5. zoz nam osob ných ochran ných pra cov ných pros tried kov,
6. ad re sa a te le fón ne čís lo rých lej zdra vot nej po mo ci, Ha sič ské ho a zá chran né ho zbo ru, Po li caj né ho zbo ru.

X. Ná le ži tos ti vo dá ren ské ho zdro ja: 
1. opis roz sa hu ochran ných pá siem vo dá ren ských zdro jov,
2. pre vádz ko vé po ky ny na ochra nu a za bez pe če nie kva li ty vody,
3. po vo le ný od ber (vý dat nos� pra me ňa ale bo od po rú ča né čer pa né množ stvo) ale bo hyd ro lo gic ké pa ra met re vo -

dá ren ské ho toku, mie ra za bez pe če nos ti pro jek to va ných množ stiev odob ra tej vody.

XI. Ná le ži tos ti ob jektu úpra vne vo dy:
1. pre h¾ad cha rak te ris tic kých zis te ných a pred po kla da ných hod nôt uka zo va te ¾ov kva li ty pit nej vody,
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2. opis tech no ló gie úpra vy vody, po sú de nie tech no lo gic kých mož nos tí jed not li vých pro ce sov úpra vy vody a po -
sú de nie kva li ty pit nej vody pod ¾a oso bit né ho pred pi su,1) 

3. po ky ny na ria de nie pro ce sov úpra vy vody a ka lo vé ho hos po dár stva, ich kon tro la a vy hod no co va nie, 
4. po ky ny na kon tro lu a evi den ciu kva li ty su ro vej a upra ve nej vody,
5. po čet a roz sah kon trol kva li ty su ro vej, upra vo va nej a upra ve nej vody v zmys le roz hod nu tia or gá nu na

ochra nu zdra via,
6. zoz nam kon trol ných miest pre vádz ko vej kon tro ly kva li ty vody,
7. kon tro la kva li ty po u ží va ných che mi ká lií pri ich dáv ko va ní a skla do va ní pri pro ce se úpra vy vody.

XII. Vý kre so vá do ku men tá cia ob jektu ale bo za ria de nia ve rej né ho vo do vo du 

A. Pre vádz ko vá sché ma ob jektu ale bo za ria de nia, v kto rej sa vy zna čia
1.  jed not li vé čas ti za ria de nia ale bo ob jektu vrá ta ne jeho za ria de ní, 
2.  vnú tor né a von kaj šie za ria de nia vrá ta ne ovlá dacích ar ma túr, po ho nov s ich opi som a očís lo va ním,
3.  mies ta me ra nia a re gu lá cie množ stva a hod nôt uka zo va te ¾ov kva li ty vody a tech nic kých a tech no lo gic kých

pa ra met rov so zná zor ne ním spô so bu a mies ta vy hod no te nia,
4.  vo do vod né po tru bia s očís lo va ním, vy zna če ním hlav ných ka pa cit ných ve li čín a ar ma túr. 

B. Si tu á cia úpra vne vody v mier ke 1 : 200 ale bo 1 : 500 so za kres le ním spo jo va cích po tru bí, ž¾a bov a ve de ní ostat -
ných in ži nier skych sie tí, si tu á cia od ve de nia od pa do vých vôd z úpra vne vody až do re ci pien tu.

C. Výš ko vá sché ma ob jektu ale bo za ria de nia s vy zna če ním výš ko vé ho osa de nia ob jektu ale bo za ria de nia s kó ta mi
hla dín a ob je mov ná dr ží.

D. Sché ma vnú tor ných pre no so vých ciest s väz bou na ria dia ce pra co vi sko ale bo dis pe čing.

E. Sché ma na po je nia ob jektu ale bo za ria de nia na elek tric kú ener giu, za po je nie roz vá dza čov a spot re bi čov vrá ta ne 
me ra nia elek tric kej ener gie.

F. Blo ko vá sché ma auto ma tic ké ho sys té mu ria de nia, v kto rej sa vy zna čia ria dia ce úrov ne.

G. Cha rak te ris tic ké rezy hlav ných ob jektov úpra vne vody, vo do je mov a čer pa cích sta níc. 

XIII. Ná le ži tos ti vý kre so vej do ku men tá cie úpra vne vo dy

Výš ko vá a chemicko-technologická sché ma úpra vne vody vrá ta ne ka lo vé ho hos po dár stva, v kto rej sa vy zna čia
1. výš ko vé kóty hyd ra u lic ky dô le ži tých kon štruk cií a hla dín,
2. jed not li vé stup ne úpra vy vody s uve de ním hlav ných na vr ho va ných tech nic kých a tech no lo gic kých pa ra -

met rov, poč tov jed no tiek a opi su, 
3. sché my prí to ku vody s vy zna če ním su ro vej vody, vstu pov che mi ká lií upra vo va nej a upra ve nej vody, ka lo vej

vody a kalu,
4. mies ta me ra nia množ stva a hod nôt uka zo va te ¾ov kva li ty vody a tech nic kých a tech no lo gic kých pa ra met rov

so zná zor ne ním spô so bu a mies ta vy hod no te nia,
5. mies ta od be rov kon trol ných vzo riek vody. 
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Prí lo ha č. 2
k vyhláške č. 55/2004 Z. z.

NÁ LE ŽI TOS TI PRE VÁDZ KO VÉ HO PO RIAD KU VE REJ NEJ KA NA LI ZÁ CIE

I. Zá klad né úda je o ve rej nej ka na li zá cii ako cel ku: 

1. ná zov ve rej nej ka na li zá cie,
2. ob chod né meno ale bo ná zov, síd lo, iden ti fi kač né čís lo or ga ni zá cie (IČO), ak ide o práv nic kú oso bu, a meno,

priez vis ko, dá tum, mies to na ro de nia a ad re sa po by tu, ak ide o fy zic kú oso bu (ïa lej len „údaj“), in ves to ra ve rej -
nej ka na li zá cie,

3. úda je o vlast ní ko vi ve rej nej ka na li zá cie,
4. úda je o pre vádz ko va te ¾o vi ve rej nej ka na li zá cie,
5. úda je o pro jek tan to vi ve rej nej ka na li zá cie,
6. úda je o do dá va te ¾o vi sta veb nej čas ti,
7. úda je o do dá va te ¾o vi tech no lo gic kej čas ti,
8. úda je o spra co va te¾ovi pre vádz ko vé ho po riad ku,
9. dá tum uve de nia do skú šob nej pre vádz ky,

10. dá tum uve de nia do tr va lej pre vádz ky,
11. dá tum schvá le nia, pod pis a od tla čok pe čiat ky schva ¾o va te ¾a pre vádz ko vé ho po riad ku,
12. dá tum ak tu a li zo va nia, pod pis a od tla čok pe čiat ky schva ¾o va te ¾a pre vádz ko vé ho po riad ku,
13. pod mien ky ur če né v roz hod nu tiach or gá nov ve rej nej sprá vy na pre vádz ko va nie ve rej nej ka na li zá cie,
14. or ga ni zač né opat re nia:

14.1. zoz nam miest ulo že nia or ga ni zač né ho po riad ku ve rej nej ka na li zá cie,
14.2. zoz nam miest ulo že nia vý kre so vej do ku men tá cie a pro jek tu sku toč né ho zho to ve nia stav by ve rej nej ka -

na li zá cie,
14.3. po čet zho to ve ných exem plárov pre vádz ko vé ho po riad ku, 

15. roz sah ve rej nej ka na li zá cie, po čet oby va te ¾ov na po je ných na ve rej nú ka na li zá ciu,
16. struč né in for má cie o hyd ro lo gic kých úda joch od ka na li zo va né ho úze mia a re ci pien tu,
17. cha rak ter prie mys lu a množ stvá vy púš �a ných od pa do vých vôd do ve rej nej ka na li zá cie,
18. struč ný tech nic ký opis ve rej nej ka na li zá cie a hyd ra u lic ké úda je, 
19. sú pis ob jektov ve rej nej ka na li zá cie s nad väz nos �ou na pre vádz ku ve rej nej ka na li zá cie,
20. spô sob na kla da nia s od pad mi vzni ka jú ci mi pri pre vádz ke ve rej nej ka na li zá cie,
21. prog ram pre vádz ko vé ho mo ni to rin gu.

II. Zoz nam roz ho du jú cich pro du cen tov od pa do vých vôd na po je ných na ve rej nú ka na li zá ciu: 

1. ob chod né meno ale bo ná zov, síd lo, iden ti fi kač né čís lo or ga ni zá cie (IČO), ak ide o práv nic kú oso bu, a meno,
priez vis ko, dá tum, mies to na ro de nia a ad re sa po by tu, ak ide o fy zic kú oso bu (ïa lej len „údaj“), roz ho du jú ce ho
pro du cen ta, 

2. mies to na po je nia na ve rej nú ka na li zá ciu,
3. zmluv ne do hod nu té prie mer né a ma xi mál ne množ stvo a kva li ta od pa do vých vôd vy púš �a ných do ve rej nej ka -

na li zá cie.

III. Bi lan cia množ stva od pa do vých vôd a ich zne čis te nia:

1. pri jí ma né ho do ve rej nej ka na li zá cie, 
2. v roz ho du jú cich uz loch ve rej nej ka na li zá cie, 
3. po jed not li vých stup ňoch čis te nia a účin nos� jed not li vých stup ňov čis te nia a čis tiar ne od pa do vých vôd,
4. od ¾ah čo va né ho do re ci pien tu po čas daž ïa z jed not li vých od ¾ah čo va cích ko môr,
5. na vy ús ti ve rej nej ka na li zá cie do re ci pien tu.

IV. Po ky ny na pre vádz ku a údrž bu ve rej nej ka na li zá cie: 

1. zoz nam a po čet funk čných miest na pre vádz ko va nie ve rej nej ka na li zá cie,
2. pod mien ky príj mu od pa do vých vôd do ve rej nej ka na li zá cie,
3. po ky ny na uve de nie ve rej nej ka na li zá cie do pre vádz ky ale bo jej čas ti,
4. opis mož ných pre vádz ko vých sta vov a po ky ny na ria de nie a vý kon pre vádz ky ve rej nej ka na li zá cie, 
5. po ky ny na za sta ve nie pre vádz ky ve rej nej ka na li zá cie ale bo jej čas ti,
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6. po ky ny na vy ko ná va nie a po čet nos� pre vádz ko vej údrž by ve rej nej ka na li zá cie,
7. mies ta a spô sob me ra nia prie to ku od pa do vých vôd,
8. mies ta a spô sob pre čer pá va nia od pa do vých vôd,
9. mies ta a spô sob od ¾ah čo va nia od pa do vých vôd,

10. spô sob čis te nia od pa do vých vôd, 
11. naj vy ššia prí pust ná mie ra zne čis te nia od pa do vých vôd na vy ús tiach od pa do vých vôd do re ci pien tu,
12. sta no ve né pod mien ky na od ¾ah čo va nie od pa do vých vôd,
13. spô sob pre vádz ko vej kon tro ly pre vádz ko vé ho pro ce su, 
14. po ky ny na ria de nie a vý kon pre vádz ky ve rej nej ka na li zá cie po čas mi mo riad nych uda los tí, naj mä pri pre ru še ní

do dáv ky elek tric kej ener gie, pri ná hlom zhor še ní kva li ty vody, pri ha vá rii nie ktoré ho z hlav ných ob jektov, pri
po vod ni, pri ze me tra se ní a pri epi dé mii,

15. spô sob za bez pe če nia ná hrad né ho od vá dza nia od pa do vých vôd,
16. zoz nam sub jek tov a spô sob hlá se nia mi mo riad nych uda los tí pri pre vádz ke ve rej nej ka na li zá cie,
17. po ky ny na spô sob ve de nia

17.1. pre vádz ko vé ho den ní ka, 
17.2. pre vádz ko vých zá zna mov,
17.3. kni hy re ví zií, zmien a opráv,

18. zoz nam ma te riál ne ho vy ba ve nia na ob slu hu a údrž bu ve rej nej ka na li zá cie.

V. Po ky ny na za is te nie bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci pri pre vádz ko va ní ve rej nej ka na li zá cie: 

1. vše obec né po žia dav ky za is te nia bez peč nos ti a ochra ny pri prá ci,
2. opat re nia pre prí pad ha vá rie a po žia ru,
3. po žia dav ky na za is te nie bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci naj mä pred 

3.1. úraz mi,
3.2. ne bez pe čen stvom otra vy ne bez peč ný mi lát ka mi,
3.3. ne bez pe čen stvom udu se ním plyn mi, 

4. zoz nam osob ných a ochran ných pra cov ných pros tried kov,
5. zoz nam práv nych pred pi sov tý ka jú cich sa prob le ma ti ky zdra via, bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci,
6. ad re sa a te le fón ne čís lo rých lej zdra vot nej po mo ci, Ha sič ské ho a zá chran né ho zbo ru a Po li caj né ho zbo ru. 

VI. Vý kre so vá do ku men tá cia pre vádz ko vé ho po riad ku ve rej nej ka na li zá cie 

A. Pre h¾ad ná si tu á cia šir ších vz�a hov s opi som hlav ných úda jov, na prí klad po me no va nie zbe ra čov, čer pa cích sta -
níc, čis tiar ní od pa do vých vôd.

B. Pre h¾ad ná si tu á cia ve rej nej ka na li zá cie, v kto rej sa vy zna čia
1. ob jekty ve rej nej ka na li zá cie s uve de ním ich ka pa cit ných a výš ko vých úda jov,
2. hlav né zbe ra če — ozna če nie, dĺž ka, ma te riál, prie mer a sklon,
3. ostat né ka na li zač né po tru bia — ozna če nie, dĺž ka, ma te riál, prie mer a sklon, 
4. čer pa cie sta ni ce, daž ïo vé ná dr že, od ¾ah čo va cie, re gu lač né a vy úst ne ob jekty,
5. čis tiar ne od pa do vých vôd — druh a lo ka li zá cia vy úst ne ho ob jektu.

C. Pre vádz ko vá sché ma ve rej nej ka na li zá cie, v kto rej sa vy zna čia
1. hyd ra u lic ky dô le ži té ka na li zač né po tru bia — ozna če nie, prie mer, ma te riál, sklon, ka pa cit ný prie tok,
2. ostat né ka na li zač né po tru bia — ozna če nie, prie mer, ma te riál, sklon, ka pa cit ný prie tok,
3. ob jekty ve rej nej ka na li zá cie — ná zov,
4. umies tne nia za ria de ní sys té mu me ra nia a re gu lá cie a pa ra met re od ber ných vzor ko va cích miest, 
5. dia¾ ko vo ovlá dané za ria de nia na ria de nie ve rej nej ka na li zá cie, kto ré sú umies tne né mimo ob jektov, vrá ta ne

ich čí sel né ho ozna če nia,
6. pre no so vé ces ty z ob jektov ve rej nej ka na li zá cie do ria dia ce ho pre vádz ko vé ho cen tra,
7. mies ta na po je nia níz ko na pä �o vých ale bo vy so ko na pä �o vých elek tric kých prí po jok, 
8. mies ta pri po je nia výz namných pro du cen tov od pa do vých vôd.

D. Pre h¾ad né po zdĺž ne pro fi ly hyd ra u lic ky dô le ži tých ka na li zač ných po tru bí — zbe ra čov, s ob jekt mi ovplyv ňu jú ci -
mi hyd ra u lic ké po me ry.

E. Sú hrnná pre vádz ko vá a hyd ra u lic ká sché ma ve rej nej ka na li zá cie a pre h¾ad né po zdĺž ne pro fi ly hlav ných zbe ra -
čov a čis tiar ne od pa do vých vôd.
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VII. Zá klad né úda je o ob jektoch a za ria de niach ve rej nej ka na li zá cie:

1. ná zov ob jektu ale bo za ria de nia ve rej nej ka na li zá cie,
2. úda je o in ves to ro vi ob jektu ale bo za ria de nia ve rej nej ka na li zá cie,
3. úda je o pre vádz ko va te ¾o vi ob jektu ale bo za ria de nia ve rej nej ka na li zá cie,
4. úda je o pro jek tan to vi ob jektu ve rej nej ka na li zá cie,
5. úda je o do dá va te ¾o vi sta veb nej čas ti,
6. úda je o do dá va te ¾o vi tech no lo gic kej čas ti,
7. dá tum uve de nia do skú šob nej pre vádz ky,
8. dá tum uve de nia do tr va lej pre vádz ky,
9. pod mien ky ur če né v roz hod nu tiach or gá nov ve rej nej sprá vy na pre vádz ko va nie ob jektu ale bo za ria de nia ve -

rej nej ka na li zá cie,
10. tech nic ký opis ob jektu ale bo za ria de nia ve rej nej ka na li zá cie vrá ta ne hlav ných tech nic kých a hyd ra u lic kých 

cha rak te ris tík hlav ných ob jektov,
11. hlav né hyd ro tech nic ké úda je o ob jektoch ale bo za ria de niach,
12. hyd ro lo gic ké úda je o re ci pien te,
13. opis úse kov sto ko vej sie te ex trém ne ohroz e ných von kaj ší mi vplyv mi, naj mä ve¾ kou frek ven ciou vo zi diel

s vy so kou zá �a žou a tr va lo vy so kou hla di nou pod zem nej vody,
14. úda je o tr va lo za bu do va nej mo ni to ro va cej, ovlá dacej a za bez pe čo va cej tech ni ke ob jektu ale bo za ria de nia ve -

rej nej ka na li zá cie.

VIII. Po ky ny na pre vádz ku a údrž bu ob jektu ale bo za ria de nia ve rej nej ka na li zá cie:

1. zoz nam a po čet funk čných miest vy plý va jú cich z roz sa hu, ka pa ci ty a tech nic kej vy ba ve nos ti ob jektu ale bo
za ria de nia,

2. po ky ny na uve de nie ob jektu ale bo za ria de nia do pre vádz ky,
3. opis mož ných pre vádz ko vých sta vov a po ky ny na ria de nie a vý kon pre vádz ky ob jektu ale bo za ria de nia ve rej -

nej ka na li zá cie, a to naj mä
3.1. pre pla cho va nie a čis te nie sto ky vrá ta ne ur če nia zdro ja pre pla cho vej vody,
3.2. pre vádz ko va nie od ¾ah čo va cej ko mo ry, ka na li zač né ho pod cho du, zhýb ky, čer pa cej sta ni ce a daž ïo vej

nádr že,
3.3. pre vádz ko va nie sto ky ako re tenč nej ná dr že,
3.4. pre vádz ko va nie tech no lo gic ké ho pro ce su čis te nia od pa do vých vôd,
3.5. ovlá danie mo ni to ro va cej a ria dia cej tech ni ky,
3.6. pre vádz ko vé po ky ny vý rob cov stro jo vých a tech no lo gic kých za ria de ní pre jed not li vé ob jekty sto ko vej

sie te a čis tiar ne od pa do vých vôd,
4. po ky ny na pre vádz ko vú údrž bu a od stra ňo va nie po rúch na ob jekte ale bo za ria de ní ve rej nej ka na li zá cie,
5. po čet, roz sah a sle do va né pa ra met re pre vádz ko vých kon trol kva li ty od pa do vých vôd a tech no lo gic ké ho pro -

ce su čis te nia od pa do vých vôd,
6. zoz nam miest ur če ných na od ber vzo riek od pa do vých vôd z ob jektu ale bo zo za ria de nia ve rej nej ka na li zá cie,
7.  po ky ny na ria de nie ob jektu ale bo za ria de nia ve rej nej ka na li zá cie po čas mi mo riad nych uda los tí, naj mä pri

zráž kach s nad mer nou in ten zi tou, po čas po vod ne, pri ha va rij nom úni ku prie my sel ných a iných od pa do -
vých vôd do ve rej nej ka na li zá cie, pri úni ku škod li vých ale bo ob zvláš� škod li vých lá tok, kto ré nie sú sú čas -
�ou od pa do vých vôd, a pri ha vá rii sta veb nej ale bo stro jo vej čas ti za ria de ní,

8. do ro zu mie va cí sys tém me dzi pre vádz ko vým stre di skom a pra cov ný mi ča ta mi,
9.  zoz nam miest skla do va nia stro jov, prí stro jov a hlav ných dru hov ma te riá lov pot reb ných na za bez pe če nie

pre vádz ky ob jektu ale bo za ria de nia vrá ta ne lik vi dá cie ha va rij ných si tu á cií,
10. zoz nam sub jek tov a spô sob hlá se nia mi mo riad nych uda los tí pri pre vádz ke ob jektu ale bo za ria de nia ve rej -

nej ka na li zá cie,
11. po ky ny na spô sob ve de nia

11.1. pre vádz ko vé ho den ní ka, 
11.2. pre vádz ko vých zá zna mov,
11.3. kni hy re ví zií, zmien a opráv.

IX. Po ky ny na ob slu hu ob jektu ale bo za ria de nia ve rej nej ka na li zá cie:

1.  spô sob ovlá dania ob jektu ale bo za ria de nia,
2.  sys té my me ra nia a re gu lá cie a ich ovlá danie v ob jekte,
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3. na po je nie na elek tric kú ener giu, opis po ho nu, za po je nie vnú tor né ho roz vo du s opi som funk cie a sú pis hlav -
ných za ria de ní vrá ta ne elek tric kých po ho nov s očís lo va ním pod ¾a schém.

X. Po ky ny na za is te nie bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci, naj mä

1. vše obec né po žia dav ky bez peč nos ti prá ce,
2. po ky ny na vstup do ob jektu ale bo za ria de nia ve rej nej ka na li zá cie, kto ré môžu by� ne bez peč né,
3. opat re nia pre prí pad ha vá rie a po žia ru,
4. po žia dav ky na za is te nie bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci naj mä pred 

4.1. úraz mi,
4.2. ne bez pe čen stvom otra vy ne bez peč ný mi lát ka mi,
4.3. ne bez pe čen stvom udu se ním plyn mi, 

5. po žia dav ky na ochra nu pred ne bez pe čen stvom otra vy ne bez peč ný mi lát ka mi,
6. po žia dav ky na ochra nu pred ocho re ním a ná ka zou vrá ta ne po žia da viek na zdra vot né pre hliad ky a prvú po -

moc,
7. po žia dav ky na za bez pe če nie ochra ny zdra via pri prá ci s in fekč ným ma te riá lom, che mi ká lia mi a jed mi,
8. zoz nam osob ných a ochran ných pra cov ných pros tried kov,
9. ad re sa a te le fón ne čís lo rých lej zdra vot nej po mo ci, Ha sič ské ho a zá chran né ho  zbo ru a Po li caj né ho zbo ru,

10. zoz nam bez peč nost ných a hy gie nic kých pred pi sov, s kto rý mi mu sia by� za mest nan ci pre u ká za te¾ ne  obo -
známení.

XI. Ná le ži tos ti čis tiar ne od pa do vých vôd:

1. úda je o kva li te a množ stve od pa do vej vody pri vá dza nej do čis tiar ne od pa do vých vôd,
2. úda je o kva li te a množ stve od pa do vej vody po pre cho de jed not li vý mi ob jekt mi (stup ňa mi) čis te nia,
3. úda je o kva li te a množ stve vy čis te nej od pa do vej vody, 
4. úda je o kva li te a množ stve od pa do vých vôd po vo le ných vy púš �a� do re ci pien tu, čís lo roz hod nu tia, prí sluš ný

or gán štát nej vod nej sprá vy, kto rý vy dal po vo le nie, a dá tum jeho vy da nia, 
5. po čet na po je ných ek vi va lent ných oby va te ¾ov v čle ne ní: oby va te¾ stvo, ostat ní pro du cen ti (prie my sel, služ by,

po ¾no hos po dár ska vý ro ba) spo lu,
6. špe ci fi ká cia jed not li vých ob jektov a za ria de ní čis tiar ne s opi som ich funk cie, ich hlav né sta veb né, tech no lo -

gic ké a ka pa cit né pa ra met re, účin nos� čis te nia,
7. mož nos ti ob to ku pri jed not li vých ob jektoch čis tiar ne od pa do vých vôd a sta no ve nie pod mie nok po u ží va nia

ob to ku,
8. zoz nam a opis miest a spô so bu me ra nia množ stva a od be rov vzo riek od pa do vých vôd, kalu a bio ply nu,
9. úda je o čis tia com pro ce se vrá ta ne spo jo va cích ciest a auto ma ti zá cie čis tia ren ských po stu pov, úda je o vzni -

ku bio ply nu a spô sob jeho vy u ži tia, mies ta pri po je nia ob jektov a za ria de ní čis tiar ne na elek tric kú ener giu
a in ži nier ske sie te, 

10. opis ma ni pu lá cie s ma te riál mi za chy te ný mi pri čis te ní od pa do vých vôd vrá ta ne spô so bu a pod mie nok ich
zneš kod ňo va nia ale bo vy u ží va nia,

11. opis ïal šie ho na kla da nia s čis tia ren ským ka lom a iný mi od pad mi vzni ka jú ci mi pri pre vádz ke čis tiar ne od -
pa do vých vôd,

12. usklad ňo va nie vzo riek ur če ných na spra co va nie mimo čis tiar ne od pa do vých vôd a ma ni pu lá cia s nimi,
13. dru hy a po čet nos� roz bo rov jed not li vých mé dií,
14. roz sah čin nos tí vy ko ná va ných pre vádz ko vým la bo ra tó riom, 
15. spô sob vnú tor nej kon tro ly prá ce la bo ra tó rií a spô sob me dzi la bo ra tór nej kon tro ly la bo ra tó ria,
16. spô sob vy hod no te nia účin nos ti tech no lo gic ké ho pro ce su čis te nia od pa do vých vôd,
17. bi lan cia množ stva od pa do vých vôd a ich zne čis te nia 

17.1.  na prí to ku do čis tiar ne od pa do vých vôd,
17.2.  po jed not li vých stup ňoch čis te nia, 
17.3.  od ¾ah čo va ných do re ci pien tu po čas daž ïa z jed not li vých od ¾ah čo va cích ko môr,
17.4.  na vy ús ti do re ci pien tu,
17.5.  účin nos� čis te nia,

18. po dro bnos ti o pod mien kach vý vo zu ob sa hov do mo vých žúmp do ob jektu čis tiar ne ale bo do sto ko vej sie te
ve rej nej ka na li zá cie s ur če ním pod mie nok príj mu a spô so bu evi den cie.

XII. Vý kre so vá do ku men tá cia ob jektu ale bo za ria de nia ve rej nej ka na li zá cie

A. Pre vádz ko vá sché ma ob jektu ale bo za ria de nia ve rej nej ka na li zá cie, v kto rej sa vy zna čia
1.  jed not li vé čas ti za ria de nia ale bo ob jektu vrá ta ne jeho za ria de ní,
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2.  vnú tor né a von kaj šie za ria de nia, po ho ny s ich opi som a očís lo va ním,
3.  mies ta me ra nia a re gu lá cie so zná zor ne ním spô so bu a mies ta vy hod no te nia na me ra ných ve li čín,
4.  ka na li zač né po tru bia s očís lo va ním, vy zna če ním hlav ných ka pa cit ných ve li čín,
5.  cha rak te ris tic ké rezy ob jektov na ka na li zač nej sie ti,
6.  kriv ky a dia gra my pot reb né na pre vádz ku jed not li vých ob jektov a za ria de ní ve rej nej ka na li zá cie.

B. Ta bu¾ ko vý pre h¾ad pa ra met rov ob jektov a za ria de ní ve rej nej ka na li zá cie.

C. Výš ko vá sché ma ob jektu ale bo za ria de nia, v kto rej sa vy zna čia výš ko vé osa de nia ob jektu ale bo za ria de nia s kó -
ta mi hla dín a ob je mov ná dr ží.

D. Sché ma sys té mu me ra nia a re gu lá cie a jeho pre po je nie s ria dia cim sys té mom ale bo dis pe čin gom ve rej nej ka na -
li zá cie. 

E. Sché ma na po je nia ob jektu ale bo za ria de nia na elek tric kú ener giu, za po je nie roz vá dza čov a spot re bi čov vrá ta ne
me ra nia elek tric kej ener gie.

F. Blo ko vá sché ma auto ma tic ké ho sys té mu ria de nia s vy zna če ním ria dia cich úrov ní. 

XIII. Ná le ži tos ti vý kre so vej do ku men tá cie čis tiar ne od pa do vých vôd:

1. si tu á cia čis tiar ne od pa do vých vôd v mier ke 1 : 200 ale bo 1 : 500 so za kres le ním spo jo va cích po tru bí, ž¾a bov
a ve de ní ostat ných in ži nier skych sie tí,

2. pre h¾ad ný po zdĺž ny pro fil čis tiar ne od pa do vých vôd,
3. cel ko vá tech no lo gic ká a prie to ko vá sché ma čis tiar ne od pa do vých vôd, pri ve¾ kých čis tiar ňach čiast ko vé sché -

my jed not li vých tech no lo gic kých sú bo rov,
4. cha rak te ris tic ké rezy hlav ných ob jektov čis tiar ne od pa do vých vôd,
5. sché my na pá ja nia ob jektov a za ria de ní čis tiar ne od pa do vých vôd elek tric kou ener giou, pri pá ja nia spot re bi čov

vrá ta ne prí sluš né ho me ra nia, 
6. sché my dia¾ ko vé ho ovlá dania a auto ma ti zá cie ria de nia čis tia ren ských pro ce sov,
7. sché ma mies ta me ra nia množ stva a hod nôt uka zo va te ¾ov kva li ty vody a tech nic kých a tech no lo gic kých pa ra -

met rov so zná zor ne ním spô so bu a mies ta vy hod no te nia.
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Prí lo ha č. 3
k vyhláške č. 55/2004 Z. z.

NAJ VY ŠŠIA PRÍ PUST NÁ MIE RA ZNE ČIS TE NIA PRIE MY SEL NÝCH OD PA DO VÝCH VÔD
A OSO BIT NÝCH VÔD VY PÚŠ ŤA NÝCH DO VE REJ NEJ KA NA LI ZÁ CIE

1. Zá kla dom na ur če nie naj vy ššej prí pust nej mie ry zne čis te nia prie my sel ných od pa do vých vôd a oso bit ných vôd
vy púš �a ných do ve rej nej ka na li zá cie, kto rá je sú čas �ou pre vádz ko vé ho po riad ku ve rej nej ka na li zá cie, je cel ko vá bi -
lan cia zne čis te nia od pa do vých vôd na prí to ku do čis tiar ne od pa do vých vôd, kto ré mož no do nej pri vies� bez zní že nia
účin nos ti čis te nia, po ško de nia za ria de ní a ob jektov ve rej nej ka na li zá cie a zhor še nia vlast nos tí vzni ka jú cich ka lov
(§ 23 zá ko na). Pri sta no vo va ní naj vy šších kon cen trač ných hod nôt zne čis te nia spô so be né ho ob zvláš� škod li vý mi lát -
ka mi sa mu sia zoh ¾ad ni� li mit né hod no ty sta no ve né v po vo le ní.1)

2. Na vy pra co va nie pre vádz ko vé ho po riad ku sú v ta bu¾ ke tej to prí lo hy uve de né od po rú ča né hod no ty kon cen trač -
ných li mi tov na sta no ve nie naj vy ššej prí pust nej mie ry zne čis te nia vy púš �a ných prie my sel ných a oso bit ných vôd do
ve rej nej ka na li zá cie.

3. Pod ¾a kon krét ne ho sta vu prie my sel ných vôd vy púš �a ných do ve rej nej ka na li zá cie, mož nos tí čis te nia a po žia da -
viek na vy púš �a nie od pa do vých vôd do re ci pien tu môžu by� uve de né kon cen trač né li mi ty zvý še né ale bo zní že né ale bo
uka zo va te le roz ší re né, res pek tí ve zú že né. Kon cen trač né li mi ty sa v ka na li zač nom po riad ku usta no vu jú na ur či tú
dobu s oh¾a dom na re ál ne za �a že nie exis tu jú cej čis tiar ne od pa do vých vôd a jej pro jek to vé pa ra met re pre prí sluš nú
mie ru zne čis te nia všet kých vôd na po je ných na ve rej nú ka na li zá ciu a čis tia reň od pa do vých vôd. 

Od po rú ča né hod no ty kon cen trač ných li mi tov na sta no ve nie naj vy ššej prí pust nej mie ry
zne čis te nia prie my sel ných od pa do vých vôd a oso bit ných vôd vy púš �a ných

do ve rej nej ka na li zá cie

Uka zo va te¾ Jed not ky
Max. kon cen trač ný li mit 
v kva li fi ko va nej bo do vej

vzor ke

Re ak cia vody (pH) 1 6,0 — 9,0

Tep lo ta
oC 40

CHSKCr ,ak je po mer BSK5(ATM)/CHSK < 0,4 mg/l 800*

Ne roz pus te né lát ky (NL) mg/l 500

Amo nia kál ny du sík (N-NH4
+) mg/l 45

Cel ko vý du sík (Nc) mg/l 70

Cel ko vý fos for (Pc) mg/l 15

Roz pus te né lát ky (RL 105) mg/l 2 500

Ky a ni dy cel ko vé (CN-

celk.)
mg/l 0,2

Ky a ni dy to xic ké (CN-

tox.)
mg/l 0,1

Ne po lár ne ex tra ho va te¾ né lát ky (uh¾o vo dí ko vý

in dex)
mg/l 10

Ex tra ho va te¾ né lát ky (EL) mg/l 80

Ad sor bo va te¾ né, or ga nic ky via za né ha lo gé ny
   (AOX) mg/l 0,5

Anió nak tív ne ten zi dy (PAL-A) mg/l 10

Or tu� (Hg) mg/l 0,05
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Meï (Cu) mg/l 1,0

Ni kel (Ni) mg/l 0,2

Chróm cel ko vý (Cr celk.)
mg/l 0,8

Chróm VI (Cr6+) mg/l 0,1

Olo vo (Pb) mg/l 0,3

Ar zén (As) mg/l 0,2

Zi nok (Zn) mg/l 2,0

Kad mium (Cd) mg/l 0,1

Po ly cyk lic ké aro ma tic ké uh ¾o vo dí ky (PAU) mg/l 0,05

 Poznámky a vy svet liv ky: 

Kva li fi ko va ná bo do vá vzor ka je dvoj ho di no vá zlie va ná vzor ka, kto rá sa zís ka zlie va ním mi ni mál ne šty roch ob je mo -
vo rov na kých čiast ko vých vzo riek odo be ra ných v rov na kých ča so vých in ter va loch, ale bo mi ni mál ne šty roch čiast ko -
vých vzo riek odo be ra ných pro por cio nál ne z prie to ku. Od ber kva li fi ko va nej bo do vej vzor ky sa vy ko ná va v čase vy púš -
�a nia od pa do vých vôd od prie my sel ných pro du cen tov, v kto rom je naj prav de po dob nej šia naj vy ššia mie ra zne čis te nia 
od pa do vých vôd vy púš �a ných do ve rej nej ka na li zá cie. Mies to od be ru vzo riek musí re pre zen ta tív ne pos tih nú� kva li tu
od pa do vej vody pri jí ma nej do ve rej nej ka na li zá cie.

Ostat né uka zo va te le sa pro du cen to vi ur ču jú pod ¾a cha rak te ru prie my sel ných od pa do vých vôd v mies te vy púš �a -
nia do ve rej nej ka na li zá cie so zoh ¾ad ne ním po ža do va nej kva li ty vy čis te nej vody a pro du ko va né ho kalu.

* Ak je po mer BSK5/CHSK > 0,4, pre vádz ko va te¾ ve rej nej ka na li zá cie môže sta no vi� v zmlu ve o vy púš �a ní od pa do -
vých vôd pre da né ho pro du cen ta aj vyš šiu hod no tu CHSK v sú la de s pot re ba mi a ka pa ci tou čis tiar ne od pa do vých
vôd.

ATM je ana ly tic ké sta no ve nie BSK5 s po tla če nou nit ri fi ká ciou po mo cou alyl tio mo čo vi ny.
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56

O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo  zdra vot níc tva Slo ven skej  re pub li ky vy da lo pod ¾a § 39 ods. 4  zá ko na Ná rod nej rady  Slo ven skej re pub li -
ky č. 98/1995 Z. z. o Lie čeb nom po riad ku v zne ní ne skor ších pred pi sov

opat re nie z 3. feb ru ára 2004 č. OPP0104 — 07590/2003, kto rým sa mení a do pĺ ňa opat re nie Mi nis ter stva zdra -
vot níc tva Slo ven skej re pub li ky z  9. de cem bra 2003 č. 05588/2003, kto rým sa vy dá va zoz nam zdra vot níc kych
po mô cok uhrá dza ných ale bo čias toč ne uhrá dza ných na zá kla de zdra vot né ho po is te nia (ozná me nie č. 585/2003
Z. z.)

Prí lo hou k to mu to opat re niu je zoz nam zdra vot níc kych po mô cok uhrá dza ných ale bo čias toč ne uhrá dza ných na zá kla -
de zdra vot né ho po is te nia.

Opat re nie na do bú da účin nos� 15. feb ru ára 2004.

Opat re nie je uve rej ne né v čiast ke 6 Ves tní ka Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky a mož no doň na zrie� na
Mi nis ter stve zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky.
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