Zápis

z pracovného stretnutia ohl'adne riešenia zmeny vodnej stavby ČOV
konanej dňa 20.08.2020 na Obecnom úrad v Oravskej Porube

Prítomní: Ing. V. Šimeková, Ing. Bakoš, Ing. V. Otto, p. Spišiaková, Ing. A. Vraňák
JUDr. V, Kubišta, JUDr. L. Lehotský, M. Hollý, Ing.
J. Ratulovský

t.

Maťuga, Ing. J. Franko,

1, Prítomných privítal JUDr. Kubišta, starosta obce.

2. Riešenie otázky kanalizácie v obci Oravská Poruba. Preradenie

záveroch stretnutia občanov z 25.2.2020.
3. Ing. Otto

-

sa

vyjadril k technickým otázkam

a

ČOV na žumpu. Informoval

o

navrhol možnosti prebudovania ČOV na žumpu.

4. Ing. Bakoš - riešenie vidí v dobudovaní kanalizácie, pripojení obcí Žaškov Párnica, Veličná.
5. Ing. Franko žiadal informáciu, ktorý subjekt móže vyvážať fekálny odpad.

aby to robil aj Obecný úrad po zakúpenífekálneho voza.

6. Ing. Šimeková - je možnéprekvalifikovať
7

ČiUy bolo možné,

ČOV na žumpu, vysvetlila, čo je k tomu potrebné.

BakoŠ- priemer spotrebovanej vody je 70 l/osoba/deň. Keď počítamecca 1B0 osób
napojených na kanalizáciu, móže to byť niekoťko áut na vývoz denne.

. Ing.

hovoril o 3 vetvách (prvá ide zo starej časti dediny, druhá je z novšej časti Dielu a
tretia odvádza fekálie do ČOV zo staršej časti Dielu), Navrhuje oznámiť účastníkom
informáciu o finančných požiadavkách na ývoz fekáIií. Navrhuje skontrolovat'rúry. Je skór za
prebudovanie obecnej čističkyako budovanie čističiekpri rodinných domoch.

B. Ing. Maťuga -

9. Ing. Lehotský navrhuje vybudovanie

nerobit' výnimku.

ČOV a povinne napojenie každéhorodinného domu

a

10. Ing. Bakoš navrhuje urobiť previerku pripojených rodinných domov na kanalizáciu.

- hovorí, že sme sa mali stretnút' po previerke, aby sme vedeli kto je napojený na
kanalizáciu a rozhodnút' o tom, či sa ide robit'čističkaalebo žumpa. Čističkasa vzhťadom na
plánovanú kanalizáciu do Gácele nevypláca budovat'na niekoťko rokov.

11. Ing. Franko

12. Ing. Lehotský je toho názoru, aby sa urobila kontrola prípojek a až potom pokračovať v rozhod-

nutí ako ďalej so žumpou.

13. Starosta navrhuje prekvalifikovať ČOV na žumpu, Ing. Šimeková súhlasínajskór s kontrolou

prípojek.

14. Ing. Maťuga a Ing. Bakoš navrhujú pracovat'súčasneso žumpou a kontrolou prípojek.

Ing' Mat'uga navrhuje uzavriet'zmluw
s občanmi, ktorí vypúšt,ajúsplašky
o financovaní
vývozu feká]neho odpadu vyvážaného
OVS,
15' JUDr, KubiŠta súhlasí s previerkou
a prekvalifikovaním z čističky
na žumpu a uzavretím
zmlúv s dotknutými občanmi pripojenými
na kanalizáciu.
16, Ing, Mat'uga
77

- či je skolaudovaná kanalizácia, ktorá

bude odovzdaná

oVS,

' Ing' Šimeková, je Potrebné dat' žiadost' na zrušenie
čoV požiadat, o užívanieako žumpy.
Taktiež je potrebné dať požiadavku
na oVS na p..ui..t u prípojek.

záver z pracovného stretnutia:
1' Zameranie a zmaPoulnr.._:Ú||ornnýŤkanalizácií
a posúdenie ich technického
stavu, ktoré
vykoná ovs a. s. Dolný kubín
n.nanuay dotknutých občanov a obce.
2.
vodnej stavby ČOV nu ž;-;".
_Zmena
3'Yývoz odPadovýctr voa
' P""u*tá.movanej č_oV na žulp| zabezpečí oVS a. s. Dolný Kubín

, i."-il'.i::*i6ffi#á,*fi:;t.:*:Ó.i
4'
Uzatvorit'zmluvY

ň##stůzuu,u

uua...finun.o,,at,dotknutým

o Vecnom bremene prechodu
kanalizácie cez pozemku s vlastníkmi.

V Oravskej Porube 20.08.2020

l

JUDr. Vladťú,íiKubišta
starosta obce
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