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Okresný ťrrad DoIný Kr-rbírr, odbor starostlivosti o
životnéprostredie. ako príslr,ršnýorgán štátncj
sPrávl'starostlivosti o Životr-reí prostredie podl'a 5
ocls. l zZkonač.525120Ó3 Z. z,. oštátnc,j spritvc
rS
starostlivosti o Žil'otné Prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákorlov v znetrí neskoršícll
PredPisov a ako PrísluŠnýorgán Štátnej vodnej ,p.áuy podl'a § 61 písnr.
a) zákorra č.36112004 Z.
z, o vodách a o Zmene zákona Sloveňskej na.oán.J
,uay e. 37211990Zb. o priestr_rpkoclr v zncní
neskorŠÍchPredPisov (vodný zákoll) v zn.ení
neskórších predpisov (d,ale.j len ,,voclný zákon.,).
v sťrlade S Llstallovenianii 73 voclného zákonaa
§
§ 46 zákárra č.7ll1967 žb.o správnom konaní
(sPrávrrY Poriadok) v znení rreskoršíclr predpisov
(d'alej len ,.správtry poriadok,,), l]a záklac_lc
výsledkov Štátr'elro vodoochranného dozoru uklactá
podlb § 66 ods, 5 vodného zákona
sLrbjcktu:

obec Oravská Poruba,Oravská Poruba 2g0,027 54 C)ravská
Poruba,
ICO:0031.1757

opatrcnia na odstráncnie zistených nc<lostatkov:
1,

Preverit' PÓvoc1 sPlaŠkclr'ýclra clažd'ových vód priváclzanýcl-r
clo čistiarne o<lpadových vócl.
iclr nlnoŽstvo, teclrnický a právny stav kanalizáiie v riešenej
časti obce Oravská poruba
(stará Čast' dedinY, novŠiaČast' Dielu, staršia
čast' Dielr-r) a výsledky zistení predložit.

turra.jšien-ru úradu.
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Znrluvne zabezPeČtl' oPrávnenou organizáciou praviclelné
zneškoclriovanie oclpadových vód
z lládrží obecnej Čov pnsl 25 odvožom oo ČoV
o"iny
Kr-rbíri,

T: okamžite

odóvodnenic
Mirristerstvo vnútra Slovenskej repLrbliky, okresné
riaclitel'stvo polica.inélro zboru v DollroIrr
Kubíne, odbor krirninálnej polície,2. oddelenie vyšetrovania,
r_rl. Bysterecká 2067l5,026 O1DolnÝ
Kubín dria l2, 06,2O2O doručilo tunajšiemu uráau spisový
nrateriál pod e. Óvd,"Ó];;;;;;i
VYS-DK-2020 na Prcje<lnanie iného spiávnelro cleliktu. Na záklacle
skutočností trvedenýclr r,,spise
Pracovníci orgánu Štátnej voc'lnej správy dňa 03, 09.2020 vykor-rali štátny vodoochranrrý
clozor
oas 1 a2 a § 68 vodnóho zákona v kontrolovanom subjekte: obec Oravská porrrba.
ryl'"!!ý
ICO: 00314757 a zistili. že obecná ČOV PESI- 25 nie je
v súčasrrosti vybavená funkčrrýrll
technologickým zariadením. do ČOV sťr privádz,ané
splaškové odpadové vody z cca .13
domácnostÍ, z btrdovY obecnélio úradu, požiárnej
zbrojnice a zo šatlríihriska, a to 3 vetvarni
kanalizácie - zo starej Časti decliny. z novšej easii pieňr,
zo staršej časti Dielu. Do kanalizácie
a následne do Čov vtekajú aj daid'ové uoáy. ČoV si;ži
_1ba na zachyteni. lrrubýclr rrečistól
a usadenie kalov. ktoré sťr cca 1 x ročne vyčerparré
z náclrží CoV a vyvezcné oravskor_t
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vodárcnskou spoločllost'oll a.s. do ČOV Dolný Kubín. zvl,šná čast'odpador,ýclr r,ód r,l,teká do
recipicntu - Mlynský potok. l'avý brelr. Obec nemá povolenie na osobitr-ré užír,arrie vód podl'a
S\ 21 ods. l písm. c) vodného zákona. nevie preukázaí^ množstvo a kvalitu 1,1,púšt'aný,clr
oclpadovýclr r,ód. Na vyťrstetlí do vodného toku bolo viditel'né znečistenie r,1,,pťršt'anÝch vód
z ČOV . Predpoklacl á sa, že ide o dlhodobo pretrvávajťrci stav.
Nesprávn.vnr ttžívanímvodnej stavby a.jej neudržiavaním v riadtronl stave došlo k jej predčasnénru
zllehodnotcniu a ohrozeniu vodolrospodárskych záujrrror,,. preto je potrcbné prijat' opatrenia. ktoré
zamedzia alebo zmiernia nepriaznivý vplyv vypúšt'anýcl. odpadových vód na stav vody
v recipierlte.

Z l,yšetrovacieho spisr-r č. ČVS: ORP -137I2-YYS-DK-2020 vyplýva:
- Ilcgionálrr1. úrad verejrrého zdravottríctva so sídlorrr v Dolnonr Ktrbírre rreevidr-rje podtlet rra
havarijlré zhoršenie kvality povrclrových alebo podzen'ných vód,
- Slovenská inšpekcia životrrél.oprostredia, inšpektorát životrróho prostredia Žilina, odbor
inšpekcie oclrrany vód za poslednýclr 10 rokov rreriešil mimoriaclne zhoršenie r,ód tokr"r. nriestne
nazýr,aného a.i Porr-rbský. v súvislosti s ČOV a kanalizáciou v obci.
- Slovenský rybársky zváz. MO Dolný Kubírr nezaznamenal zlroršenie kvality vód alebo úhyn
živočíchovna Mlyriskom potoku - revír č.3-2270-4-2 ani na sútoku s riekou Orava č. la revír č.
3-2710-6-1

.

- z vlasttrej čirrnosti tuna.jšielro ťrradu trebolo zistené. že by v minulosti v obci Oravská Porr-rba
došlo k havarijnén'u zlroršenir-r kvality povrchových (miestny potok - Mlynský potok) alebo
podzenrtlých vód.

Na základe výsledkov štátrrelro vodooclrranného dozoru tr-rnajšíúrad dňa 10.09.2020 oznám1|
začatie konania na deri 01. 10.2020 za účelomtrloženia opatrení tla odstránerrie zistených
rredostatkov, ktoré z,amedzia alebo zmiernia nepriaznivý vplyv vypúšt'anýchodpador,ých vód rra
stav 1,ody v recipiente.

Nakol'ko obec nemá presné infbrnlácie o tom. kto a v akýclr množstvách vypúršt'a splaškové resp.
dažd'ol,ó vod.v do karralizácie. nevie posúdit'v akonr teclrnickom a legálnorrr stave.je vybudovarrá
kanalizácia v uvedenej časti obce, pretože v minulosti bolo umožnenérrapojenie rodinnýclr domov
ai cez súkromnékanalizačné prípojky, aíl,ežzdóvodr:, že je potrebrré zabrár.it'vtekaniu balastrrých
vód a vód z povrchovóho odtoku (strcchy. spevnené plochy a pod.) do karralizácie, je ncvyhnutné
pre cl'alšic posťrclenie potrebné na sfunkčnenie ČOV alebo návrlr irrélro spósobu čistenia. prípadne
zneškodňovarria odpadových vód (žurnpa) oprávnenou osobou. aby bolo prijaté opatrenie č. 1.
Na základe výsledkov zistcní podl'a b. č. l ttrnajšíťrrad podl'a potreby uložíobci resp. vlastníkom
súkronlrrej karralizácie. v spolupráci so stavebným útradonr. vykonat' d'alšie opatrenia vedťtcc
k odstráneniu nepriaznivého stavu.
Na zamedzenie alebo zmiernenie nepriaznivélro vplyvu vypťršt'anýcli odpadových vód na stav
vody v recipiente, do doby zabezpečenia ich čistenia v ČOV alebo po jej zmene na žunrpu. bolo
prijaté opatrenie č. 2, podl'a ktorého je obec povirrná znlluvne zabezpečtí'oprávnenou
orgariizáciotr pravidelné zneškodňovanie odpadových vód z nádržíobecnej ČOV odvozom do
čoV nolný Kubírr.
lJvedenó opatrenia boli prerokovanó so zástupcarni Obce Oravská Poruba a správcom vodného
toku SVP. š. p. OZ Piešt'atly. ktorí si svoje rránrietky a priporrlicnky trplatnili na ústnonr
p<l.icdrrirvarlí a ticto boli zcllrl'adncné pri r,lkladaní opatrcní.
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Na základe uvedenýclr skutočností rozhodol orgárr štátnej vodrrej správy tak, ako je uvedené 1,o
1,ýroku rozlrodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podl'a s\ 53 a lS 54 správneho poriaclku podat'odvolar.ie do 15 dní
odo dňa oznámenia rozhodrlutia. Odvolarrie sa podáva na Okresný úrad Dolný Kubín. odbor
starostlivosti o životnéprostredie.
Toto rozlrodr-rutie je preskúmatel'né súdonl až po vyčerpaníriadnyclr opravlrých prostriedkov.

l/

Mgr. Artton Vrariák
vedúci odboru

Doručísa
1. Obec Oravská Poruba. Oravská Poruba 290.02] 54 Oravská Poruba
Na vedomie po prár,oplatrlosti
1. SVP š.p. OZ. Nábr. L Krasku 83413,921 80 Piešt'ar-ry
2. Sloverrská inšpekcia ŽP Žtlina. Legiorrárska 5, 012 05 Žilina
3. ku spisu
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