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Žiadost'

Yážený pán premiér!

Som nezávislým starostom dolnooravskej obce Oravská Poruba s ,1086
obyvatel'mi, V tomto roku v obci prepukol problém, ktoný už takmer 30 rokov
Žiaden z mojich predchodcov neriešil. lde o vypúšt'anieodpadových vód cez
nefunkčnúčistiareň odpadových vód /d'alej ČOVl do obecného potoka.
V osemdesiatych rokoch minulého storočia bola vybudovaná ČOV pre 12 bytových
jednotiek, požiarnu zbrojnicu a predajňu SD Jednota, vo vlastníctve JRD Oravská

Poruba. Prvotne mala byt'v prevádzke MNV neskór mala byt'odovzdaná do trvalej
prevádzky JRD, čo sa však nikdy nestalo. Aní v delimitačnom protokole pri preberaní
nebola uvedená v majetku obce.

Celá situácia vyvrcholila 12. februára t.r,, kedy bolo na moju osobu podané
trestné oznámenie, v ktorom ma obvinili z ekologického ohrozenia obce. Z tohto
dóvodu bola vykonaná previerka vodohospodárskeho zariadenia za účasti
zástupcov obce, Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s, Dolný Kubín a Okresného
Úradu, odboru životnéhoprostredia Dolný Kubín, Previerka ukázala, že ČOV je
nefunkčná, bez technologického vybavenia, nikdy nebola prevádzkovaná a nie je ju
moŽné obnovit'bez finančne náročnej rekonštrukcie. Zistilo sa,

si vybudovali súkromnúkanalizáciu

že niektorí obyvatelia

- bez príslušnýchpovolení a dokumentácie ju
napojili
na nefunkčnúČOV a odpad odteká do miestneho potoka. Jedná sa o 41
domov so 180 obyvatel'mi obce.
Uvedeným stavom

sa zaoberali poslanci

obecného zastupitel'stva
a vypracovali tri návrhy riešenia problému, z ktoných najvhodnejšie bolo , že obec

majetkovo právne odovzdá čistiareň a kanalizáciu Oravskej

vodárenskej
spoloČnosti, a.s. Dolný Kubín. Tá však odmietla prevziat' nefunkčný a nevyhovujúci
kanalizaČný systém. V júni došlo k stretnutiu dotknutých obyvatel'ov so starostom,

kontrolórom obce, poslancami obecného zastupitel'stva, zástupcami Oravskej
vodárenskej spoločnosti, a.s. Dolný Kubín. Okresný úrad , odbor životného
prostredia zaslal stanovisko, s ktoryim boli prítomní oboznámení. Na stretnutí bolo
prijaté: unýchlene transformovat' ČOV na žumpu, zamerat' a zmapovat' súkromnú
kanalizáciu s posúdením jej technického stavu, uzatvorit' zmluvy s vlastníkmi
pozemkov cez ktoré vedie kanalizácia, zabezpečit' aby sa občania podiel'ali na
stočnom, ako to prikazuje zákon.

Následne som sa obrátil na projektanta vodohospodárskych stavieb, aby
vypracoval projekt na nový účelužívaniaČOV /na žumpul, óím by došlo kzmene
vodnej stavby. Zleho hydrotechnického posúdenia vyplýva, že denné množstvo
odpadových vód je váčšieako je akumulačný priestor ČOV l25 m3t a preto by bolo
nutné zabezpečit' ich denný vývoz. Na jej mieste odporúčavybudovať novú ČOV l
nie žumpul pre200 užívatel'ov.Na realizáciu tohto zámeru však nemáme finančné
prostriedky.

Ako ste pán premiér avizovali po návrate z Bruselu, získanéfinančné
prostriedky budú použiténa vel'ké projekty, pričom ste spomenuli aj výstavbu
kanalizácií. My však náš vzniknutý problém musíme riešit' bezodkladne.

Vybudovana ČOV bude zaradená do systému odkanalizovania obce a prispeje ku
kvalitnejšiemu životnémuprostrediu,

Preto si Vás týmto, vážený pán premiér, dovol'ujem úctivo požiadaťo pomoc
pri získanífinančnej dotácie 60 000 eur, aby sme mohli vyriešit' túto, pre nás
neúnosnúsituáciu.

Ďakujem Yám za pochopenie a Váš čas.

V Oravskej Porube dňa 24.
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Dr, Vlad imíi, Kubišta
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