Zápis

zo stretnutia s obyvatelomi obce čast'Diel
dňa 25.06.2020 o 18.00 hod. k riešeniu vypúšt'aniaodpadových v6d v časti
Diel Oravská Poruba cez súkromnúkanalizáciu, napojenú na verejnú
kanalizáciu do nefunkčnej obecnej ČOV
Prítomní:

JUDr. Vladimír Kubišta, starosta obce
Ing, Tomáš Chovanec, kontrolór obce
Marián Hol1ý, zástupca starostu obce
Poslanci obecného zastupitel'stva: Ing. Lubomír Mat'uga. Peter Dudáš. Ing. Sidónia
Mikušová, JUDr. Lubomír Lehotský
Za Oravskú vodárenskú spoločnost'a. s. Dolný Kubín
Ing. Marcel Bakoš - výrobno-technický riaditel'
Ing. Ján Rončák - vedúci strediska kanalizácií a ČOV
Občania napojení na súkromnú kanalizáciu

JUDr. Vladimír Kubišta privítal všetkých prítomných a oboznámil s programom stretnutia.
Na
starostu obce bolo podané trestné oznámenie za zneužitie právomociverejného
činitel,a a
Preto zaČalo PreŠetrovanie tejto súkromnej kanalizácie napojenej na ČoV pri obecnom úrade,
ktorá bola postavená v roku 1987.
Na rokovanie bola Prizvaná aj Ing. Šimeková z odboru starostlivosti o životnéprostredie.
ktorá sa nemohla dostavit'. nakol'ko k uvedenej problematike musí dat'stanovisko.
Ing. TomáŠ Chovanec - V dotknutej lokalite sú dve kanalizácie. Jedna je obecná,
ktorá je
vYbudovaná. avŠaklen malá čast' je skolaudovaná. Určitá čast' je aj v prevádzke.
ato tá, ktorá
Ústi do ČOVt<y. Druhá kanalizáciáje ,.súkromná". o tejto nevieme kade ide
a v akom je stave.
OdPadové vody z tejto ,,súkromnej" sa vlievajú do obécnej. ktorá vteká ao čovt<y.
Riešením
je urychlene transiormovat' ČOVku na žumpu a pravide|nl z nej
čerpat' odpadové vody. lebo
Čast' odPadovej vody vyteká do potoka a následne do rieky Ó.uuy. eo nie je
v súláde so
zákonom. ĎalŠÍmProblémom sa javí. že do súkromnej, a tým pádom aj obecnej
kanalizácie sa
vlievajú aj daŽd'ové a balastné vody. čo len znásobujé prei'azenosr čóvty a
zvyšuje náklady
na likvidáciu týchto odPadových vód. Je potrebná dohoda medzi obcou a občanmi,
aby sa
zamedzilo danému stavu. Tiež je potrebná dohoda, kto a v akej výške bude
hradit' nákiady
spojené s odstraňovaním skutkového stavu. určitéčinnosti bude zasirešovat,
obec" ale občania
musia znáŠaí'znaČnúČast' nákladov. ak chcú aj nad'alej vypúšt'at' svoje odpadové
vody do
obecnej ČOVt<y.
Ing. BakoŠ - starosta oslovil

OVS v apríli, v tomto štádiu je t'ažképovedat' riešenie. nevieme
PrePojenia. kol'ko je napojených. kto je napojený a po tomto zistení, móžeme povedat, čo
d'alej, Podl'a stanoviska odboru starostlivosti o životnéprostredie treba zdokumentovat,stav.
kvalitu, technický stav. balastné a dažd'ovévody a až potom sa dá čOV pretransformovat,na
žumpu.
Ing, RonČák - vŠetci ste tu vlastníci nehnutel'ností. ktoré produkujú odpad,
ked' sme pozerali
tých vód tarn bolo plné potrubie, potrubím idú aj spodné uj auza'oue
uoáy. Ak by sme začali s

previerkou, vy by ste už mali mat' len splaškovévody. ostatné spodné a dažd'ovésa musia
odstránit'aby boli vývozy uskutočnitel'né a rentabilné. Ak by zostala žumpa v takomto stave
bolo by to moc kubíkov. Máme záťlem riešit' túto situáciu. musí byt' aj dohoda s vlastníkmi
pozemkov.

JUDr. Kubišta - myslel si. že všetko je urobené. skolaudované ateraz zisíil. že je to súkromná
kanalizácia. niektorí máte urobené aj žumpy. Zaplaíit' treba meranie a skúškypotrubia.
nevieme kol'ko dostaneme pokutu.
Ing. Rončák - bolo by dobre. ak by niekto. kto si památá ked' sa to robilo. vedel a povedal
kadial'tie rúry idú.
p. Sopúch Lubomír - my na našej ulici máme kolaudačné rozhodnutia. Každý druhý pozemok
má dve šachty na splaškovú a odpadovú vodu. všetko by malo byt'zakreslené.
Ing, Rončák - jedná sa o ulicu na obchodom a vyššietie nie sú zakreslené,
Ing. Miček - treba prekontrolovat'každý dom.
p. Laštík- opýtal sa zástupcov

p. Ján Smolka
dohodu aby sa

OSV či sa dá zistit'aká je

tá voda.

-

vie kto ide ponad obchod. kadial' sa kopali rúry a ako sa to robilo. Je za
všetci napojili a platili zavývoz odpadu

p. Kašíková - na Diel sa nast'ahovali v roku 1976 ako prví. vykopali studňu, dali si urobit'
rozbor vody a voda bola znečistená fekáliami nedala sa požívat'. Je tu vel'a spodných vód.
Ing. Rončák - pre nás nie je problém pozriet' potrubie a prečistit'. Cena za pozretie je 1€ za
m2 a prečistenie tiež 7 € za I m2 bez DPH, ale vy musíte dat' objednávku. Ulicu nad ihriskom
vieme máme zakreslenú. jedná sa o ostatné domy. Odpad musí byt' napojený priamo. žumpy
budete musiet' zasypat',

JUDr. Kubišta - na platení na bude podiel'at'aj obec, ako producent odpadových vód.
p. Hollý

- behom troch rokov sakanallzácia spustí aj tak

sa to musí skontrolovat'.

p. Laštík - ak to urobíme íeraz, či už nebudeme musiet' potom?

Ing. Rončák - ak sa urobí teraz kanalizácia oficiálne, urobia sa ohlásenia drobných stavieb.
potom to už nebudete musiet'robit'. Treba to riešit'. potrubie musí byt'vodotesné. sú tu spodné
vody.

JUDr, Kubišta - kanalizáciu ak ste mali ai skolaudovanú, bolo treba s niekým urobit' zmluvu
o vývoze odpadu. P. Benko skolaudovat'čast'kanalizácie, ktorá nemá reálne ukončenie.

- najdóležitejšie je sfunkeniť ČOV na žumpu. je tam toho vel'a čo treba urobit'.
obec nemóže donekonečna p|atit'. V najhoršom prípade obec odstavi ČOV. Musíte sa aj vy
Ing. Chovanec

všetci snažit'. nikto nevie kol'ko to bude trvat'.
p. Ratulovský

-

aká má byt'kanalizácía, budú stačit'rúry,ktoré sú teraz?

Ing. Rončák - ak to doteraz stačilo, načo by sa mali robit'váčšie rúry. z domu stačí60 rúra.
Hlavná rúra po dedine je 300.
p. Svitek

-

to trestné oznámenie bolo podané na obec či na vlastníkov kanalizácíe?

JUDr. Kubišta - na moju osobu.
Ing. Rončák - zodpovedný je ten, u koho bolo zistené že prevádzkuje čistiareň.

- riešia sa len tieto prípojky?

p. Svitek
p. Hollý

-

zatial'sa riešia len tieto prípojky. ak bude podnet budú sa riešit'ďalšie.

Ing. Rončák -každý je povinný dokladovat'2 roky ako likvidoval odpad.
p. Svitek - je stanovená cena vývozu?

Ing. Rončák - cena za vývozje na stránke Oravskej vodárenske.j spoločnosti. prvý vývoz
približne 55€.

p. Kyselová - je za uzavreíie zmlúv. prekontrolovanie potrubia, nebude kopat' nanovo. Kto
nesúhlasí nech sa odpojí
Ing. Rončák - treba to tak brat', je to vo Vašom záujme.
p. Laštík

-

urobí sa trasa arozráía sa adekvátne všetkým, každý bude vediet'na čom je.

Ing. Chovanec
p.

Laštíkako

p. Hollý

- ak

sú niekde napojené dva domy. mohol by byt'problém.

sa to ide rozrátavaí'medzi l'uďmi?

najiednoduchšie bude nech sa to urobí a zap|aíía potom sa rozráta. ale s tým musia
všetci súhlasit',

-

Ing. Miček - ktorá dá objednávku?
Ing. Chovanec
Ing. Benko
p.

- objednávku

dá obec a bude pefakturovat'všetkým.

- prečo by nešlo urobit'ČOV a nie žumpu?

Hollý - oprava ČOV Uy vyšla 100 000

€.

p. Dudáš - najjednoduchšia a najlacnejšia verziaje táto. nech sa to urobí .

JUDr. Kubišta - každý bude musiet' urobit' zmluvy
p. Svitek

-

aká

a vecné bremeno,

je prognóza spustenia kanalizácie?

Ing. Bakoš - k tejto veci treba pristúpit' bezodkladne. je to v záujme všetkých. Projekt
kanalizácie v obci zača| v roku 2005. Poruba sa pripojí. Nedostali sme žiadne peniaze,

čakáme či náhodou niečo nebude. Zhotovitel'a na stavbu máme vybraného. ktoý je ochotný
ešte určitéobdobie počkat'. V rámci vlastného investičného plánu budujeme kanalizáciu. tento
rok by mala byt'potiahnutá na Diele po koniec zástavby. budúci rok sa potiahne do Kubína a
v roku 2022 by sa mala vybudovat' čerpacia stanica. Je to náročná investícia. predpoklad
napoj enia na kanalizáciu j e rok 2022.
p.

Laštíkviete zistit'.

či je tam napojená aj dažd'ová voda?

Ing. Rončák za dažd'a to bude vidno. ale ak sa v dome voda odstaví tiež bude vidno či tečie
potrubím. Po odstránení závadje OVS ochotná kanalizáciu prevziat'.

p. Svitek - sa opýtal. či bude tento stav považovaný za konečný stav a navrhol, aby OVS po
prevzati skutkového stavu sa zavíaza|a, že nebude vybudovaná iná kanalizácia v tejto vetve.
Ing. Chovanec

vyvážat'stále.
p.

-

voda stále vyteká. tento stav stále pretrváva^ už sa vyváža aj íeraz a treba ju

Hollý Ladislav - malo by

sa už aj íeraz platit' za

vývozy, rozrátqte a zaplatíme.

Ing, Chovanec - zatial'ešte nevieme. kto všetko je tam napojený. Za posledných 10 rokov sa
zavývozy zaplatilo 3 000€. tento rok l 900€.
p.

Hollý Marián - ak

rátame

^

že je tam napojených 140 obyvatel'ov. musela by sa t'ahat' každý

deň.

p. Sopúch - treba rozrátaí' zaíial medzi domy a zaplatime.

p. Hollý Marián - kto to ide vyberat', urobte si občianske združenie a svoj účeta peniaze
posielajte tam. Niektorí sú napojení 30 rokov a niektorí 3 roky ako sa to bude počítat',
záver z rokovania
- Zameranie azmapoyanie súkromných kanalizácií a posúdenie ich technického stavu. ktoré
vykoná OVS. a. s. na náklady dotknutých občanov. v zmysle ponuky OVS a. s. (pomerová na
pripojené domácnosti)
- Uýchlená transformácia obecnej ČOVt<y na žumpu

- Zlegalizovanie aktívnej časti verejného vodovodu obce
- Čerpanie odpadových vód z obecnej ČOVty tak. aby sa zamedzilo vytekanie týchto vód do
potoka. pričom úhrada za poplatok tejto služby sa bude refinancovat'dotknutým producentom
odpadových vód pomerovo
- uzatvorit'zmluvy o vecnom bremene prechodu cez pozemky s vlastníkmi

-

prítomníobčania sa mali vyjadrit' súhlasným resp. nesúhlasným stanoviskom

k navrhovaným krokom financovania odstránenia skutkového stavu priamo do prezenčnej

listiny.
Zapísa|a:

Č erveňová B

ožena

