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VEC: Oravská Poruba - ,,Rekonštrukcia ČOV" - vyjadrenie k projektu pre stavebné povolenie.

je rekonštrukcia aintenziťrkácia ČOV PESL odennej kapacite 25 m3,ktorá
podl'a predlozeněj PD je zastaraná,nespÍňa požiadavky pre čistenie odpadových vód a vykazuj1
vysoký- poruchový stav. Rekonštrukcia pozostáva najmá zvýmeny technológie v aktivaěnej
a dosadzovacej nádrži, výmeny rozvodov, osadenie amontáž dúchadla, merný objekt,
predmetom projektu

K žiadosti Obce Oravská Poruba o vyjadrenie k projektovej dokumentácii ,,Rekonštrukcia ČOV
oravská poruba'o vám dávame nasledovné stanovisko:

Dňa l9.2.202l bolo Oravskej vodárenskej spoloěnosti, a.s, doruěené rozhodnutie

Ministerstva

životrrého prostredia Slovenskej republiky o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančnéhopríspevku pre projekt: ,,Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy - Žaškov, Pátnica, Oravská
Poruba, Veliěnď', Na realizáciu stavby má Oravská vodárenská spoloěnosť, a.s. vybratého
zhotovitel'a a prebiehajú prípravnépráce pred zaéaíímstavby.
Napojenie vybudovanej kanalízácie v obci Oravská Poruba, ktorá je v súčasnostinapojená na
predmetnú ČOV, na kana|izaéný zberuě Oravská Poruba - Dolný Kubín s ěistením odpadových vód
na ČoV Dolný Kubín, vrátane vybudovania ěerpacej stanice, zabezpeéíme do konca roku2022.
Podl'a vyššieuvedených skutočnostínemóžeme súhlasiť s rekonštrukciou
predloženého projektu.

ČOV Oravská Poruba podťa

Súčasnenavrhujeme finaněné prostriedky, ktoré by boli vynaloženéna rekonštrukciu ČOV, polŽiť na
odstránenie nežiadúcichvód, vchádzajúcich do už vybudóvanej obecnej kanalizácie, nakolko
odvádzanie a čistenie týchto nežiadúcich vód bude spoplatnené podl'a zákona.
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