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Vec

okresnýúradDolnýKubín,odborstarostlivostioživotnéprostredie,akoprísluŠnýorgánštátnejsprávyvzmysle§
doplnení niektoných
starostlivosti o životnépiostredie a o Zmene a
5 ods. 1 zákona č. 52512003 Z. z. oštátnej správe
vodách a o
podl,a § 6l.písrn, g) zákona č,36412004Z,z, o
zákonov a ako príslušný orgán štátnej uodn.j správy
predpisov (vodný zákon)
o priestupkoch v znení neskoršíclr
zmene zákonaslovenskej národnej rady č. T)t|sgozb.
č, l0/l996 Z, z, o
zákon"), v súlade s § l l ods, 2 písm, a) zákona
v znení neskoršíchpredpisov (ďalej len ,,vodný
kontrole v štátnej správe v znení neskoršíchpredpisov
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66 ods,
vykonanie štátneho vodoochranného dozoru podl'a §

1a 2

vodného zákona

tČO: OO:14'75'7,
v kontrolovanom subjekte: Obec Oravská Poruba,
hod,
Dátum začaíiakontroly: 03. 09, 2020 /štvrtok/ o 9,00

vodného zákona zameraný na dodržiavanie
predmet kontroly: štátny vodoochranný dozor bude v znysle § 66 ods, l
predpisov vydaných najeho vykonanie a v zmysle §
ustanovení vodného zákonaa všeobecne záváznlychprauny.ň
vydaných rozhodnutí,
66 ods. 2 vodného zákonana dodržiavanie nami
do

čistiarne odPadových vód.,vYPÚŠťania sPlaŠkov
účelkontroly: prešetrenie podnetu vo veci nefunkčnosti
materiálu
domov zo sídliska Diel, na zák|ade sPisového
miestneho potoka, nelegálneho pripojenia rodinných
okresným
SR.
vnútra
tunajšiemu úradu Ministerstvom
pod č. čvs:oRp-t37/2--Vys-Dix-zďzo, odovzdaného
deliktu,
na prejednanie iného správneho
riaditel'stvonr policajného zboru v Dolnont Kubíne.

KvýkonuŠtátnehovodoochrannéltodozorupoŽadujemepredložiťnasledovnédoklady:
povrchových vód
- pwolenie na vypúšťanieodpadových vód do
kanalizácia
_

_ čistiaren odpadoqých vód a
stavebné a kolaudačné rozhodnutie na vodnú ,tuubu
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- schválený projekt stavby
- doklady o lykonávaní rozborov vypúšťanýchodpadových vód
- doklady o ývoze kalu z ČOV resp. splaškových odpadových vód oprávnenou organizáciou
- údaje o množstve rypúšt'aný,ch odpadových vód za rok 20l9

Uvedeným zamestnancom pri výkone kontroly prislúchajúoprávnenia a povinnosti v zmysle
§ 8 až § 13 zákona č. l 0/l 996 Z. z. o kontrole v štátne správe v znení neskoršíchpredpisov
a § 68 vodného zákona. Podl'a § l 28 trestného zákona sa pri výkone kontrolnej činnosti považujúza verejných
činitel'ov.

Mgr, Anton Vraňák
vedúci odboru

Infbrnrativrra poznámka - tento dokurnent bol vl,tvorenj, elektronicky,
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