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Naše číslo:
247-

oravská poruba dňa

Vaše číslo:

Vec: Výzva na prerušenie odvádzania splaškových vód do nefunkčnej ČOV, návrhy riešení.

na

Dňa L2.2,2020 som bol predvolaný na Odbor kriminálnej polície OR PZ Dolný Kubín
výsluch k podanému trestnému oznámeniu za zneužívaniuprávomoci verejného

Činitel'a. Oznámenie podal obyvatel'našej

obce

a obvinil ma

z

ekologického ohrozenia obce
Oravská Poruba a to tým, že som umožnil vybraným obyvatelbm obce napojiť sa na čisťareň
odpadových vód /d'alej ČOV/ , určenúpre obecný úrad. Vývoz odpadu (splaškov) hradil
obecný úrad , ktorý nefakturoval vývoz občanom.

Zuvedeného dóvodu bola vykonaná previerka vodohospodárskeho zariadenia za
ÚČasťzástupcov obce, Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Dolný Kubín a následne na
Okresnom Úrade Dolný Kubín, Odbor životného prostredia, i administraťvnej dokumentácie
Čisťarneodpadových vód. Previerka ukázala, že ČOV, do ktorej sú odpadové vody
odvádzané je nefunkčná, v havarijnom stave (plná kalov), bez technologického vybavenia
a nebola rieŠená na také množstvo prípojok. Nikdy nebola prevádzkovaná a ani nie je možné
ju obnoviť bez finančne náročnej rekonštrukcie.

Predpok|adané napojenie na budovanú verejnú kanalizáciu bude podl'a vyjadrenia
kompetentných po ukončeníčasťstavby Oravská Poruba - Dolný Kubín - kanalizačný

zberaČ, t.j, odvedenie splaškových vód Oo ČOv Dolný Kubín (bez bližšiehourčenia termínu).

Dňa 12.3. 2O2O na pracovnom stretnutí boli poslanci: Gálik Peter, Hollý Majo, Kutlík
Ján st., lng. MikuŠová Sidónia, lng. Maťuga [ubomír, JUDr. Lehocký [ubomír a Kuriš Bohuš

oboznámenís uvedeným stavom ČOV . ttavrhli nasledovné riešenia:
1. Napojení občania si založia občianske združenie, ktoré vybuduje novú ČOV, resp.
žumpu na vlastné náklady.
2. Vybudovať vlastné žumpy, resp. domové ČOV.
3. Obec majetkoprávne odovzdá ČOVOravskej vodárenskej spoločnosť, a, s. Dolný

Kubín a napojení občania na ČOV uzatvoria zmluvu

spoločnosťouo vývoze odpadov podl'a potreby.

s

uvedenou akciovou

.\

Nakolko je nutné okamžite riešiťnevyhovujúci havarijný stav, sme nútenínapojených
obČanov vyzvať na preruŠenie odvádzania splaškových vód z ich rodinných domov do

nefunkčnej ČOv. tieto sú povinní vzmysle § 36 ods. 4 Zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách
v aktuálnom znení akumulovať vo vodotesnej žumpe a následne zabezpečiťich likvidáciu
Prostredníctvom oprávnenej organizácie. Termín splnenia tejto povinnosť je najneskór
do ......,...... .2O2O.

Dňa 1,6.4.2020 sme sa obráťli na technického pracovníka oVS, d. s. , lng. Anastáziu
Ballovú , aby zaujala stanovisko k výzve o prerušeníodvádzania splaškových vód. Dostali sme

odPoved', Že v Žiadnom prípade nemóžu prevziať do majetku nefunkčnúČov a odporúčajú
obČanom, aby si vybudovali vlastné žumpy. Obec je riešená v stavbe, ktorú realizujú na

odvedenie splaškových vód do ČOv Dolný Kubín.
Dátum, ani bliŽšie určenie doby realizácie stavby nie je známy a dotknuťíobčaniasa
na nás neustále obracajú s otázkou kedy sa to stane skutočnosťou. lde o 37 domov,
v ktorých žije 45 rodín, s počtom L47 obyvatelbv.
KedŽe

je potrebné riešiťsúčasnýnevyhovujúci stav, obraciame sa na Vás

ako
Štatutárneho zástupcu OVS, a. s. o Vaše stanovisko riešenia daného stavu a k spracovaniu
výzvy pre obyvatelbv obce, ktorí sú napojení na nefunkčnúČOV.

V

prílohe Vám zasielam osem kolaudačných rozhodnutí v ktorých

je

uvedená

vodovodná a kanalizačná prípojka.

S pozdravom

JUDr. Vladim{K[rbišta
starosta obce

Zaslané:
lng,Jozef Revaj, Člen predstavenstva, gen. riaditerOVS, a.s,, E-mail:jozef_revaj@ovs.sk
J U Dr, MatúšMních, starosta obce Zázrivá, člen predstavenstva, E-mai l
:

obeczazriva@ston line.sk

+ 421905

509 175

E-mail: starosta @oravskaporu ba.sk

tčo: oogtqzsz

