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[Zadajte text] 
 

Pokyny pre užívateľov tlakovej kanalizácie v správe   mestskej časti Košice-Krásna 

 

 

Je zakázané : 

- pripojenie vonkajších zdrojov odpadovej vody 

- vypúšťanie olejov, ropných produktov, štrku, piesku, malty, betónu, žiletiek, klincov,  

chemických a horľavých látok a ostatných predmetov, ktoré môžu spôsobiť poruchu 

čerpadla 

- vhadzovanie pančúch, túb, čriev, vlhčených obrúskov, tampónov a hygienických 

vložiek, ktoré môžu spôsobiť upchatie a následnú poruchu čerpadla 

- svojvoľné otváranie čerpacej šachty, okrem preventívneho prepláchnutia čerpadla 

a nádrže 

- svojvoľné otváranie skrinky ovládacej automatiky, okrem prípadu vypnutia hlavného 

vypínača v prípade poruchy 

- svojvoľné pripojenie ďalších elektrospotrebičov do elektrickej skrinky. V takomto 

prípade správca nezodpovedá za poruchu tlakovej  kanalizácie a  náklady na opravu 

hradí v plnom rozsahu užívateľ 

- parkovať nad čerpacou šachtou, alebo nadmerne zaťažovať poklop šachty 

- vstupovať do čerpacej šachty  ( možnosť poranenia elektrickým prúdom a nákazy ) 

 

 

Dôležité informácie a povinnosti užívateľa tlakovej kanalizácie : 

 

1. Užívateľ zabezpečí opláchnutie čerpadla a čerpacej nádrže čistou vodou pod tlakom 

minimálne 1x za tri mesiace. 

2. Ak užívateľ zistí závadu, poruchu v tlakovom systéme( svieti červená kontrolka 

v ovládacej skrinke alebo iná signalizácia ) osobne alebo telefonicky upozorní na túto 

skutočnosť prevádzkovateľa  kanalizácie a vypne hlavný vypínač v ovládacej skrinke. 

3. Poruchu môžete nahlásiť u správcu :  v pracovnej dobe na telefónne čísla : 055 / 6852 

182, 055 / 6852 874, prípadne na bezplatnej linke 0800 101 777  môžete nechať odkaz 

aj  mimo pracovnej doby. 

4. V prípade zistenia neoprávnenej a neodbornej manipulácie s elektrickým zariadením 

(tlakový systém Presskan) a následnej poruchy, vzniknuté náklady na opravu hradí 

v plnom rozsahu užívateľ. 

5. V prípade poruchy je užívateľ povinný pred odstránením poruchy zabezpečiť 

vyprázdnenie kanalizačnej šachty  na vlastné náklady. 

6. Správca nevykonáva elektroinštalačné a elektrikárske práce. 

7. Pri zmene vlastníka nehnuteľnosti  správca odpredá novému majiteľovi kanalizačnú 

šachtu, ponorné kalové čerpadlo, elektrickú riadiacu jednotku a príslušenstvo ku 

kanalizačnej prípojke tlakovej kanalizácie za sumu 1,- € 

 

 

 

 

Užívateľ  tlakovej kanalizácie  systému Presskan je povinný riadiť sa týmito pokynmi !   

 

 

 


