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Obec Oravská PorLrba ě,290
021 54 Olavská Poruba

Dolný Kubín:

Váš list číslo/zo dňa:

26.5.2020

i(an:*izácia Oravská
Na základe clohocly počas pracovného rokovania qlrl'adotrr riešenia firrrkčnóho karralizaČného sYstérnu
vo Vašej obci, Vám zasielame oenovú ponltku na výkorr slLržby pri plevierke priernyseltrott kanrerott
a prečistenístrojrrým zat,iadením tolrto systétnu.

Cena je stanovená dolrodorr nasledovne:

-

previerka kanalizácie priemyselnott kamet,ott -- 1,0 €/nl bez DPH
prečistenie strojnýtn zariadenírn SACl( - 1,0 €/rn bez DPI I
platobné podrnienky - l4 c,lní od doručetlia f'aktúry
faktur,ácia nresačne, prípadne po ul<orrčeníprác

T'ermín rea|izácieje potrebné uprestlit' v objednávke,
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Ing. Marcel Bakoš
výrobrro-techn ický riaditel'

10544lL
Zapísané v obchodnom registri okresrréhC) Súdu žiIina, odc],: Sa, vl, č.
tčo: s6 672254
nč. zozzzsas1 5, lč DpH: 3K2022236315
Bankové spojenie: VÚB, a,s.
lBAN: SK74 0200 O0OO 0035 7850 2051, BIC: SUBASKBX
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Vec: lnformácia o ČOV Oravská Poruba * žiadost'o stanovisko

- odpoved'

Vážený pán starosta obce Oravská Poruba, JUDr, Vladimír Kubišta,
listom č. 450-122t2)2a z 22. 04.2020 (doručený 05. 05, 2020) ste nás poŽiadali o stanovisko ku kanalizácii
a
oravská poruba. Prílohou listu bo|a výzva na prerušenie odvádzania splaŠkovýchvÓd do

čov

neíunkčnejČov s návrhmi riešení. Dóvodom je trestné oznámenie na obec, ktorá umoŽnila ObYvatelom
'12. 03. 202avzišli tri návrhY
pripojiť sa na nefunkčnú čoV. Z uskutočnenéhopracovného stretnutia zo dňa
stav, PoŽiadali
je
nevyhovujúci
riešit'
tento
potrebné
bezodkladne
h,.,dzňý.n riešenítejto situácie. Nakotko
domov,
rodinných
37
lde
o
pre
obyvate|'stvo.
podkladom
dotknuté
výzvy
ste nás o stanoviskb, ktoré bude

45 rodin a 147 obyvatel'ov.

k uvedenému vám zasielame nasledovné stanovisko:

oravská vodárenská spoločnost', a, s. nemóže prevziat'do správy nefunkčný kanalizaČný sYstém.
K vaml navrhnutým trom variantným riešeniam nevieme v tomto štádiu zaulat'stanovisko. V Prvom
rade je nutné vykonat' podrobnú pievierku existujúcej kanalizácie a ČOV a až následne bude moŽné
navrňnút'd'alšie riešenie. Navrtrujeme, aby sa bezodkladne uskutočnilo pracovné rokovanie na
ktorom bude dohodnutý d'alšípostup.
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