
Podklady pre 
výber 
umiestnenia 
areálu  KČOV

• Požiadavky na plochu

• Prístupová komunikácia

• Dosah na recipient

Ján Žember



Plocha KČOV

• Požiadavka vyplýva z predpokladaného počtu pripojených obyvateľov 
(EO) *10 m2 

• Pri výbere plochy musíme k základným technologickým plochám

pripočítať obslužné komunikácie, odstupové vzdialenosti pre ochranné 
pásma, plochy pre manipuláciu s použitým materiálom.

• Samotná plocha filtrov podľa možností usporiadania sa redukuje na 
cca 3-5m²/EO

Centrálne-decentrálne?

Plocha a náklady na výstavbu KČOV pre obec alebo individuálne pre dom je rovnaká
Pre obce, kde budovanie kanalizácie je v nedohľadne  nie je denný vývoz fekálií  riešenie.



Prístup
• Prístupová komunikácia má vplyv na samotnú investíciu ak nie je 

vybudovaná a vzdialenosť KČOV od odberných objektov ovplyvní 
budúce prevádzkové náklady. Pre dodržanie odstupovej vzdialenosti 
od osídlenia treba dodržať min 100 m.

Recipient

• Recipient a  jeho   stav je podstatnou podmienkou pre možnosť 
použitia. Sú konštrukčné možnosti pre iné riešenie, ale prinášajú 
zvýšenie nákladov na investíciu. (Vsak, rýchlorastúce dreviny)

Terén
Ideálny stav je prevýšenie pozemku nad 5 m



Základné usporiadanie
SŠ - stáčacia šachta
RŠ- rozdeľovacia šachta
UN -usadzovacie nádrže
KP – kalové polia
VF – vertikálny filter
HF – horizontálny filter
DŠ – dávkovacie šachty
MŠ – meracia a kontr. šachta



Projektová dokumentácia
• Kontrola projektov centrálne

dočasne je potrebná odborná kontrola projektov, zatiaľ nie je 
dostatok projektantov so skúsenosťami. 

• Laická kontrola

Pre základnú kontrolu je potrebné overiť

Usadzovanie

Plocha filtrov (2-4m2/EO)

Kalové hospodárstvo

Rezervné priestory



Pozdľžny rez KČOV



Umiestnenie KČOV



Realizácia

Svojpomoc

Väčšinu prác  dokážu urobiť domáci remeselníci

Dodávateľsky

vhodné sú firmy so skúsenosťami v budovaní silážnych jám, jazierok, 
fóliových konštrukcií

Skúšky

Základné skúšky sú na vodotesnosť konštrukcií, skúšky štrku

Zanedbaním  povinnosti vzninú ťažko odstrániteľné škody.



Financovanie

• Doteraz platný postup- Plán rozvoja kanalizácií v krajoch

• Súčasný stav Priorizácia investičných projektov v rezorte Ministerstva 
životného prostredia SR

Možnosti:

Fondy - zložitá agenda,  náročná príprava, horizont 30 rokov
Pôžičky – vhodné pre obce s vhodnou vekovou štruktúrou,  návratnosť 10-15 rokov
Družstevná forma – jednoduchá forma spoluúčasti, kontroly investície a záujmu o 
starostlivosť. 



Prevádzka KČOV

• Prevádzka s kanalizáciou

• Prevádzka pri zvážaní zo žúmp
Povinnosti spojené so zvážaním zo žúmp:
• Napustenie všetkých objektov vodou
• Overenie funkcie rozvodov vody vo filtroch
• Stočenie  cca 10 zvozov 
• Kontrola stavu kalu v usadzovacej nádrži podľa 

pokynov v Prevádzkovom poriadku
• Vypustenie kalu
• Prepájanie liniek prietoku v cca 2- týždenných 

intervaloch
• Určenie  presného systému zvážania, kontrola, 
• evidencia

Povinnosti odborne spôsobilej osoby pre prevádzku:
1 x týždenne kontrola funkčnosti potrubí
1 x ročne odstránenie porastu
n x ročne zabezpečenie odberu vzoriek
1 x ročne podať hlásenie na  ŽP



Prevádzkové náklady
• Pre vyčíslenie prevádzkových nákladov nie sú relevantné podklady, pretože v 

tomto rajóne nie sú dlhodobo v prevádzke žiadne zariadenia a nie sú známe ani 
náklady na skúšky .

• Prevádzkovateľa môže osloviť viac porovnanie fixných nákladov pri prevádzke 

MBČOV a KČOV

MBČOV KČOV

Poplatok za elmer X --

Spotreba el. energie XXX --

Revízne správy X --

Servis náhr. dielov XXXXX -

poruchy X -

Osobný dozor XXX X

Údržba vonkajších priestorov X XXX



Dispozícia  KČOV



Priebežné náklady  na žumpu



Koreňová ČOV Rakytník


