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Vec:"Odkanalizovanie
obcí Valča, Príbovce, Benice, Rakovo"
- zriadenie kanalizačných prípojok
1.)

V súčasnosti Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. /ďalej len TURVOD/ ako investor za':
bezpečuje realizáciu stavby "Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice, Rakovo", ktoráje
spolufmancovaná z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu v rámci operačného programu "Životné prostredie". Účelom uvedenej stavby je zabezpečenie odvádzania splaškových odpadových vôd z obcí Valča, Príbovce, Benice a Rakovo na čistiareň odpadových vôd vo Vrútkach,
kde bude zabezpečené ich čistenie v súlade s požiadavkami Smernice EÚ 91/2711EEC a zlepšenie
kvality podzemných a povrchových vôd v predmetnej lokalite podľa Nariadenia vlády č.269/201O.
TURVOD ponúka budúcemu producentovi vybudovanie časti kanalizačnej prípojky - od jej napojenia na potrubie verejnej kanalizácie až po jej vyvedenie mimo teleso, koniunikácie v prípade, ak
vlastník ne1muteľnosti ako budúci producent uzatvorí so spoločnosťouťťtRVOD Zmluvu o uzavretí
budúcej zffihlYYo odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanatli:äciou a Zmluvu o pripojení
nelmuteľnosti na verejnú kanalizáciu.
.
Podľa § 23 odst.2 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej zákon), vlastník stavby alebo pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť tec1mické
podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu
o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie,ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok
nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu
štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami ( domové ČOV). Nepripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu sa považuje v zmysle §40 odst.1 písm.e) zákona za priestupok, za ktorý príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 40 odst.3) zákona uloží pokutu.
2.)
Pri napájaní sa budúcich producentov na zriadené kanalizačné prípojky v zmysle ods. l.)
nebude TURVOD, ako investor stavby kanalizácie, požadovať doklady ako sú: ohlásenie drobnej
stavby, rozkopávkové povolenie, žiadosť o napojenie ,.... Budúci producent bude povinný zriadiť
na vlastné náklady napojenie domového rozvodu kanalizácie vrátane zriadenie revíznej šachty DN
400' na zrealizovanú kanalizačnú prípojku. Toto napojenie vrátane osadenia revíznej šachty bude
skontrolované povereným pracovníkom našej spoločnosti a budúci producent mu odovzdá vypísané
tlačivo Prihlášky na odvádzanie odpadových vôd (bude zasielaná spolu s oznámením o uvedení verejnej kanalizácie do užívania), ktorá bude slúžiť ako podklad pre uzatvorenie Zmluvy o dodávke
pitnej vody ana odvádzanie odpadovej vody, v prípade iného zdroja pitnej vody a nie z verejného
vodovodu Zmluvy na odvádzanie odpadovej vody.
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3.)

V prípade, ak vlastník nelmuteľnosti neuzavrie Zmluvy uvedené v odst.1) ,prípojka mu nebude zrealizovaná. Ak by v budúcnosti mal záujem pripojiť svoju nelmuteľnosť na verejnú kanalizáciu, bude musieť si celú kanalizačnú prípojku od napojenia na potrubie verejnej kanalizácie zrealizovať na vlastné náklady a pred jej samotnou realizáciou zabezpečiť nasledovné:
žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky
projektovú dokumentáciu kanalizačnej prípojky
ohlásenie drobnej stavby v zmysle stavebného zákona
rozkopávkové povolenie v zmysle zákona o pozemných komunikáciách a CH
rozkopanie komunikácie a jej spätnú úpravu

Veríme, že využijete ponuku spoločnosti TURVOD výhodne ajednoduchým spôsobom zabezpečiť pripojenie Vašej nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu.
Týmto spôsobom zabezpečíte najekologickejšiu likvidáciu splaškovej vody a prispejete k ochrane životného prostredia, hlavne k ochrane spodných vôd, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zásobovania
prameňov vôd - zdrojov pitnej vody v našom regióne.

V prípade záujmu si Vás dovoľujeme požiadať vypísať a podpísať Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanaiizáciou a Zmluvu o pripojení
nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu.
Podpísané zmluvy doručte na adresu Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80
Martin alebo na príslušný Obecný úrad.
Touto cestou si Vás zároveň dovoľujeme požiadať o spoluprácu pri výstavbe kanalizácie - kanalizačnej
prípojky pre Vašu nehnuteľnosť a to nasledovným spôsobom:
určením dodávateľovi stavby polohovú a výškovú trasu kanalizačnej prípojky( v rámci
možnosti k umiestneniu kanalizácie) zápisom v stavebnom denníku
nahlasovať bezodkladne poverenej pracovníčke p.Žuborovej ( tel.č.043-4210110 , 0907
830258) akékoľvek podnety; sťažnosti, ktoré budú súvisieť s uvedenou stavbou tak, aby sa predišlo reklamáciám kanalizačných prípojok po skončení výstavby kanalizácie
Za Vašu pomoc a spoluprácu ďakujeme
S pozdravom

Turčianska v'odcJlenská
SPO/J)ČllOS(,

a.s.

KUimányhô 25J 036 80 MARTIN

..
21...

MVDr. Rastislav Zábronský
generálny riaditeľ

Prílohy: Zmluva o budúcej zmluve
Zmluva o pripojení nelmuteľnosti na VK

str. 2

