obec oravská poruba

Oravská Poruba 2901 027 54 Oravská Poruba
Hlavný kontrolór

Názov materiálu:

stanovisko
Hlavného kontrolóra Obce Oravská Poruba k situácii ohl'adom napojenia
občanov obce na verejnú kanalizáciu, ktorá je údajne vo vlastníctve Obce
Oravská Poruba, ktorá vyúst'uje do COV, ktorá je vo vlastníctve obce.

stanovisko

na verejnú
Hlavného kontrolóra obce Oravská Poruba k situácii ohl'adom napojenia obČanov olrce
ktorá je vo
COV.
do
vyúst'uje
ktorá
Poruba.
Oravská
Obce
je
vlastníctve
vo
údajne
kanalizáciu, ktorá
vlastníctve obce.

Yážený p. starosta.
Yážené p. poslankyne a poslanci,
predkladám Vám stanovisko k aktuálnemu Stavu napojenia/nenapojenia obyvatel'ov obce
oravská poruba k verejnej/neverejnej kanalizácie v časti ..Diel a Plus iné" v Obci Oravská
poruba (d,alej aj obec), ktoré sa vlievajú do nefunkčnej čističkyodpadových vód (d'alej ČO9ktoráje situovaná pod úrovňou obecného úradu za autobuSovou zastávkou.

Legislatíva

I.
Ia)

Vzmysle§36ods.2a3zákonač.36412004Z.z.ovodáchaozmenezákonaSlovenske.j

(vodný zákon) sa
národnej rady č. 372l|990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
kanalizácie,
nariad,uje. že odpadové vody (d,alej aj oV) možno v_vpúšt,at,do verejnej

vód,
akumulovat, vo vodotesnej žumpe, alebo čistit' v domovej Čistiarni odPadových
pričom pri nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými vo vodotesných žumpách sa
postupuje podl'a osobitného predpisu a tieto musia byt' zneškodňované v čistiarni odpadových
vód.

Následne. podl,a § 80e ods. 4 druhá časťvety vyššie citovaného zákona móže obec
vody
žiadaťlvyzvaťpredloženie dokladov o odvoze OV toho, kto akumuluje odpadové
v žumpe.
Ib)

4
3
osobitný predpis uvedený v ..Ia" predstavuje zákon č,369l1990 o obecnom zriadení § ods.
služby
písm. g). v zmysle ktorého obec privýkone samospráry zabezpečuje verejno-prospešné
Treba sa
ako odvádzanie odpadových vód alebo nakladanie s odpadovýrni vodarni zo ŽÚrnP.
neodPlatná.
uvedomiť, že zákon nepojednáva o tom. či táto služba má bY' odplatná alebo
Ic)

Zákon

č. 44212002 Z. z. o verejnýclr vodovodoch a verejných kanalizáciách a o

Zmene a

o VVaVK)
doplnení zákonač.2761200l Z.z.oreguláciiv sieťových odvetviach (d'ale.i ajzákon
Samostatné
V § 3 ods. 4 písrn. b) í) a h) vymenúva, čo nie je verejná kanalizácia, a to
kanalizácie na odvádzanie vód z jednotlivých objektov azariadenÍ. domové Čistiarne
odpadových vód a žumpy a ani kanalizačné prípojky,

Id)

podl,a zákonao
kanal izác ie na

le)

§ 4 ods.

4

vvavk

v l astn

§ 3 ods. 6 druhá časť.móže vlastník kanalizácie previesť vlastníctvo

íka verej nej kanalizácie,

zákona o

VVaVK je producentom odpadových vód vypúšt'aných do

vere_ine_i

má uzatvorenú
kanalizácie(d,alej len ..producent") f,vzická osoba alebo právnická osoba. ktorá
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Hlavného kontrolóra Obce Oravská Poruba i'3ffi;';Í""r,,adom napojenia občanov obce na verejnú
kanalizáciu, ktorá je Údajne vo vlastníctve Obce Oravská Poruba. ktorá vyúst'uje do ČoV, ktorá je vo

zmluvu o odvádzaní odpadových vód #;:verejnej
odpadové vody do verejnej kanalizácie.

kanalizácie, a ktorá lypúšt,a

I0

V dikcií § 5 zákona o VVaVK je prevádzkovatel'om verejnej kanalizácie
§zická alebo

právnická osoba. ktorej bolo na to udelené živnostenské oprávnenie.
Ig)

§ l l zákona

o VVaVK

stanovuje podmiehky, ako má by'vybudovaná a čo musí spíiiat'verejná
kanalizácia. abY negatívne neovplyvňovala životnéprostredie a bola zabezpečená dostatočná
PrevádzkovákaPacita pre nepretržité odvádzanie a čistenie odpadových vód od producentov.
Ih)

Vlastník verejnej kanalizácie má viaceré povinnosti, ktoré sú vymedzené hlavne v § l6 zákona
o VVaVK. medzi ktoré. okrem iných patrí plynulé a bezpečnéodvádzanie odpadových vód. a
ak má verejná kanalizácia vybudovanú čistiareň odpadových vód. je povinný zabezpečit' aj

Čistenie odPadových vód a hlavne uzatvorenie písomnej
so

žiadatel'om o pripojenie na verejnú kanalizáciu.

zmluly o odvádzaní odpadových vód

Ii)

Prevádzkovatel'verejnej kanalizácie má v zmysle § l8 ods. 3 zákona o VVaVK právo na
Úhradu za odvádzanie. prípadne zneškodňoyanie odpadových vód (d'ale.j len ..stočné).ak sa

nedohodne, že stočnésa platí vlastníkovi verejnej kanalizácie.
lj)
VŠeobecne § 23 zákona

o VVaVK

určuje, že na verejnúkanalizáciu sa móže žiadatel' pripojit'

len na základe PÍsomnej zmluvy uzatvorenej s vlastníkom verejnej kanalizácie . Tiež
urČuje. kedY vlastník VK uzatvorí so žiadatel'om zmluvu a kedy ju odmietne napr. vtedy. ak to

kapacita

VK

a čistiarne odpadových vód neumožňuje.

Ik)

Podl'a § 25 ods. 3 zákona o VVaVK je vypúšťanieodpadových vód do VK bezuzatvorenej
zmluvY o odovzdávaní odpadových vód neoprávnené, a ten kto takto činí,je povinný nahradiť
spósobenú škodu prevádzkovatel'ovi.
Il)

V zmYsle § 28 ods. 6 zákona o VVaVK za odvádzanie odpadových vód verejnou kanalizáciou
Platí Producent prevádzkovatel'ovi verejnej kanalizácie stočné,ak sa nedohodne. že stočnésa
Platí vlastníkovi verejnej kanalizácie a v zmysle ods. 8, právo na stočnévzniká vtokom
odpadových vód do verejnej kanalizácie.
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stanovisko

Hlavného kontrolóra Obce Oravská Poruba k situácii oh|'adom napojenia obČanov obce na verejnú
kanalizáciu, ktorá je údajne vo vlastníctve Obce Oravská Poruba. ktorá vyúst'uje do COV, ktorá je vo
vlastníctve obce.
Im)

VVaVK

odvádzanie.
jej
obyvatel'ov a d'alších
prípadne zneškodňovanie odpadových vód vere.jnou kanalizáciou od
žúmp
v
obci. v ktore.i nie je
osób v obci, a zároveň na vyprázdňovanie obsahu domových
verejná kanalizácia.
Obec na základe zákona o

§ 36 ods. 7 písm, a) zabezpeěuje podmienky na

In)

Priestupku na úseku verejných vodovodov a verejných kanallzácií sa dopustí vlastník stavby a
vlastník pozemku. kde vznikajú odpadové vody. ak nepripojí stavbu a|ebo pozemok na

verejnú kanalizáciu a nesplní technické podmienky týkajúce sa najmá miesta a spósobu
pripojenia na verejnú kanalizáciu a neuzatvorí zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej
kanalizácie, Ak v obci. na ktore.i územísa stavba alebo pozemok nachádza je verejná
kanalizácia zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného
orgánu štátnej sprály na iný spósob nakladania s odpadovými vodami podl'a § 23 ods. 2.
Okresný úrad za uvedený priestupok uložípokutu od l 6 eur do 33

l

eur.

lo)

Obec Oravská Poruba má účinnéVZN č. 312016 o spósobe náhradného zásobovania vodou
a o zneškodňovaní obsahu žúmp.V zmysle Čt. : .|e vlastník. užívatel'žumpy povinný
zabezpečií'vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy v zariadení na čistenie odpadových vód,
ktorú si sám zvolí na vlastné náklady.... d'ale.i je povinný uchovať originál,v dokladov
potvrdzujúcich zneškodňovanie obsahu žumpy po dobu troch rokov odo dňa zneškodnenia
a udržiavat'a prevádzkovat'žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom odpadových vód zo žumpy

do okolia

a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu

zdravia obyvatel'ov obce alebo životnélro

prostredia.
lI.

skutočnosť

lla)
V zmysle..Ia" je zrelmé akým spósobom sa majú OV likvidovat'. tedazakázané je iné konanie.

napríkladu@dq-p.!-vLchových-qleboJ].od-z-q.u[ýeh.Lód.9§tL-4'.ei$g€životnénrostredie.
Ilb)

Z legislatívneho vymedzia vyplýNa, že iné práva a povinnosti má vlastník verejnej kanalizácie
a iné prevádzkovatel' verejnej kanalizácie.

lIc)

obec oravská porub_aje vlastníkom časti verejnej kanalizácie. ktorá však toho času stále nie ie
5totáuaouuná. údajne to je z dóvodu. že v nej nie sú dobudované -koncovky. StavbaieČb stojí
Á-.----.x-.*l-*
l- vvÝ L, L,\- {téňiálr' nivyužíva sa.
-*l

/L v--.-'

\--_

_,.

...zr.'---\
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stanovisko

Hlavného kontrolóra obce oravská Poruba k situácii ohl'adom napojenia obČanov obce na verejnú
je vo
kanalizáciu, ktorá je údajne vo vlastníctve Obce Oravská Poruba. ktorá vyúst'uje do COV, ktorá
vlastníctve obce.

IId)

Stavebné povolenie na uvedenú stavbu bolo vydané Okresným úradom v Dolnom Kubíne.
rozhodnutíI.n č.200l/03885/ZSV Fol-V/20 zo dňa08.02,2001, kde bolo plánované ukonČenie
stavby stanovené v bode dva na december 2002. NeskÓr sa rozhodnutím toho istého Úradu Č,
2OO7l0Og66/SIM zo dňa23.10.2007 tento termín posunul na december 20l0 az dostupných

materiálov vyplýva.

že rozhodnutím toho istého úradu č. A,l20l0l00536/5lM bol

dňa

02.06,2010 tento dátum presunutý ešte na december 20l 2.
IIe)

Z dostupných materiálov, ktoré máme k dispozícií nelTplýva, že by bola uvedená stavba aj
ukončená kolaudačným rozhodnutím. J_edine_úsdg yerejn9ikalalilác_i99znlČenej ako *7beraČ .
AA_ l_ l pVC 300 o dÍžke330 m'], bolo povolené užívaniev zmysle KolaudaČného rozhodnutia
{, Žooztt147z2sv FOl-V/20, vydaným_ okresným, úradom vDolnom_Kubíne zo dňa

Oó.l1.2OO2.. /.c^L€l.)v_

,, L1

i,_{-.

1^.1",.,llJl

i

''_.o',l

II0

Na dobudovanie verejnej kanalizácie obec nemá ílnančnéprostriedky z_vlastných zdrojov.
obec-sá však obrátila na Ministerstvo životnéhoprostredia SR ana Úrad podpredsedu vládY
SR pre investície a informatizáciu. so žiadosťou o podporu financovania budovania verejnej
kanalizácie.
IIg)

Na pracovnom stretnutí, ktorého sa zúčastnilizástupcovia OVS a. s.. starosta a hlavný kontrolór
je
bolo predloženézistenie OVS, že v lokalite existuje údajne d'alšia k3nq[zácia, na ktorú

napojelá váčšinabytovýchjednotiek (úrdajne 4l domov) a vlieva sa do verejnej kanalizácie,
je suchá.
ktorá já nad nefunkčnou ČOVko u. a že..oficiálna" verejná kanalizácia (bod llc a IIfl
Je teda zjavné. že táto d'alšia kanalizácia predstavuje ..samostatnú kanalizácju na odvádzanie
vód". Jedná sa o .,súkromnékanalizácie".
Ilh)

Časti ..súkromnej kanalizácie". na ktoré sú napojené viaceré bytové jednotky. nie sú v majetku
obce, nie je na nich vydané kolaudačnérozhodnutie, nie sú nijak evidované a teda v zmYsle
zákona(bod Ic) táto nie je verejná kana|izácia.
IIi)

Toho času Čovka, ktorá je vo vlastníctve obce jllelnteláaplní len funkciu..Žumpy", kde
sa sústred'ujú odpadové vody z vyššieuvedených bytových jednotiek, Obecného Úradu a Pod..
čovra bola póvodne plánovaná na objekty 12 byových domov, požiarnu zbrojnicu, predajňu
jednoty a ubytovacie zariadenie. Plvotle ryala byt, v prevádzke N4lestrylr9 národného výboru
oravská Poruba a neskór rnala byt' odovzdaná do trvalej prevádzky JRD Oravská Poruba, Čosa

Ísat nikdy

nestalo,
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stanovisko

Hlavného kontrolóra Obce Oravská Poruba k situácii ohl'adom napojenia občanov otlce na verejnú
kanalizáciu, ktorá je údajne vo vlastníctve Obce Oravská Poruba, ktorá vyúst'uje do ČOV. ktorá je vo
vlastníctve obce.
IIj)

V súčasnosti.jejvyprázdňovanie zabezpečuje obec

na vlastné náklady. bez toho aby sa na nich

podiel'ali producenti OV. Okrem toho určitá čast'OV. ktoré sa sústred'ujú ao ČOVt<y svo.jvol'ne
do Porubského potoka.

:/yteká
IIk)

Nakol'ko sa ,.súkromná kanalizácia" vlieva do verejnej kanalizácie. ktorá tvorí ..vstup" do
obecnej ČOVtyle nesporné. že práve to je dóvod, aby sa..vypúšt'avatel"'odpadových vód stal
aj producentom OV. Základný znak producenta OV je uzatvorená zmluva o odvádzaní
odpadových vód s vlastníkom verejnej kanalizácie a lypúšt'anieodpadovej vody do
verejnej kana|izácie.
IIl)

Obec nedisponuje žiadnou vyššieuvedenou zmluvou" i ked' do jej ČOVky sú vpúšťanéOV
iných osób, čo ju v konečnom dósledku zat'ažLrje novými povinnost'ami. hlavne na vrub
financií. ato na úkor práve producentov tejto odpadove.i vody, ktorí v tomto prípade majú
..stočné"grátis, na úkor obce.
IIm)

Obec nedisponuje živnostenským oprávnením na prevádzkovanie verejnej kanalizácie. Ako
vlastník kanalizácie má však právo na úhradu stočnéhood producentov OV.
IIn)

Toho času nie je isté, či do verejnej kanalizácie nevstupujú okrem OV aj dažd'ovévody, čo
znásobuje ešte váčšiu preplnenost'ČOVt<y (žumpy). do ktorej sa všetky tieto OV vlieva.iú.
Záver a

'ř

odporuČania:
_,_

l"t ,l,

lJzavrieť čast'verejnej kanalizácie, ktorá.ie vo vlastníctve obce. kde sa vIievajúlQ])o
..súkromných kanalizácií", a zabránií' tak d'alšiemu vylievaniu OV z ČOVt<ý Oo
Porubského potoka, a súčasnevyzvať obyvatel'ov. aby si zabezpečili vlastné žumpy

resp. domove ČOVt<y. V prípade možnosti d'alšieho využívaniaobecnej žumpy,
uzatvorit' so žiadatel'om o pripojenie na verejnú kanalizáciu zmluvu o odvážaní
odpadových vód, To len vtedy. ak sa vybavia a získajú všetky potrebné povolenia na
pretransfonnovanie COVky na žunrpu. (podl'a stanoviska správneho orgánu resp. OVS
a.s.). Zmluvu musí mať každý producent OV.
\,

"

'ř
'/

aspoň ako žumpu a pravidelne z nej

likvidovat'OV.

Legislatívne vysporiadat'čast'verejnejkanalizácie. do ktorej sa vlievajú odpadové vody
od ostatných subjektov z ich súkromnej kanalizácie.
Zistit'. kto všetko je a bol napojený do ..súkromnej kanalizácie", ktorá sa vlieva do
verejnej kanalizácie. (Treba si uvedornit'. že dotknutí občania roky nehradili stočné.
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Hlavného kontrolóra Obce Oravská Poruba ř:iil*:r''adom
napojenia občanov obce na verejnú
kanalizáciu, ktorá je Údajne vo vlastníctve Obce Oravská Poruba. ktorá vyúst'ule do ČoV, ktorá je vo
vlastníctve obce.

7

Právo na stočnévzni'ká vtokom OV do verejnej kanalizácie). V_y!gl3t' pasportizáciu
a mapovanie tejto kanalizácie. a to na náklady jednotlivých občanov.

f,"[ol'ŘÓ Óbéc nedisponuje žiadnou zmluvoii o odvájzaní odpadových. tak yyzvat'
obČanov, aby preukázali ako likvidujú svoje OV. Ak občan nemá ani vlastnú Čovru.
ani zmluvu musí mat' žumpu alebo OV odvádza neoprávnene, čo je v rozpore so
zákonom.

/ Ak

bude možnépoužívat' verejnú kanalizáciu aj nad'alej. sprístupnit' občanom
vpÚŠt'anie do obecnej žumpy (terajšej neí-unkčnejČOVty.; tak, aby sa jednotliví občania

podiel'ali na stočnom tak, ako to prikazuje zákon.
7 _- Zhodnotit',...._tech!§!ý§av ..súkromnej kanalizácie" na náklady
vlastníkov.
'-'J--'--'-"-'"
ř V PríPade negatívnej odozvy dotknutých obyvatel'ov postupovat'v zmysle zákona. teda
nahlasovanie neoprávnených vypúšt'aníOV na Okresný úrad.
ř Nad'alej Pracovat'na možnostiach ukončenia stavby verejnej kanalizácie v obci tak, aby
sa na ňu mohli obyvatelia pripojit'čo najskór.
} VYvinút' tlak na OVS. a. s.. a iné príslušnéorgány. aby sa vybudovala prečerpávacia
nádrž ov z obce.

V Dolnom Kubíne. l4.06.2020
Ing. Tonráš Chovanec

hlavný kontrolór obce
-.::.

'
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