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na pripojenie sa na verejnú kanalizáciu v obciach
Valča, Benice, Príbovce a Rakovo
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
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obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností v obciach Valča, Benice, Príbovce a Rakovo na
pripojenie sa na verejnú kanalizáciu vybudovanú v rámci stavby „Odkanalizovanie obcí Valča,
Benice, Príbovce a Rakovo“ spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie

v termíne do 31.08.2017.
Tento termín je potrebné považovať za záväzný a konečný!
Pripojením svojej nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu
splaškových odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie. Súčasne zvýšite hodnotu
nehnuteľnosti a ochranu a kvalitu životného prostredia.
Producentom odpadovej vody pripomíname, že v zmysle platnej legislatívy (zák. 442/2002 Z.z. §40
ods.1 písm.e) ) tam, kde je VK vybudovaná, je povinnosťou sa na ňu pripojiť, nepripojenie
nehnuteľnosti na VK je priestupkom, za spáchanie ktorého uloží orgán štátnej vodnej správy
pokutu do výšky 331 €.
Pokiaľ producent odpadovej vody nevybuduje kanalizačnú prípojku zo svojho rodinného domu,
nepripojí ju na VK a neuzavrie zmluvu s našou spoločnosťou na odvádzanie a čistenie odpadových
vôd a to všetko do času stanoveného vyššie uvedeným termínom, bude naša spoločnosť nútená
na tohto producenta odpadovej vody podať na okresný úrad, odbor starostlivosti o životné
prostredie podnet na začatie priestupkového konania.
Zároveň upozorňujeme,
že obsah žumpy je zakázané vypustiť alebo prečerpať do VK, takéto konanie je priestupkom podľa
§ 40 ods. 1 písm. d) zák. č. 442/2202 Z.z. s uložením pokuty do výšky 829 €.
Občanov preto žiadame, aby si zabezpečili vývoz obsahu žumpy fekálnym vozidlom s následným
zneškodnením odpadových vôd na čistiarni odpadových vôd technologicky na to uspôsobenej. Ku
žiadosti o zriadenie kanalizačnej prípojky budeme od žiadateľa požadovať doklad, že odpadové
vody zo žumpy z predmetnej nehnuteľnosti boli vyvezené na ČOV.
Dôvodom zákazu prečerpania obsahu žumpy do VK je, že odpadové vody akumulované
v žumpách obsahujú vysoký podiel hnilobných látok, ktoré pri ich vypustení do kanalizácie
spôsobia zápach na celej trase kanalizácie, hnilobné látky sa usadia v potrubí kanalizácie
a zápach v obci z prevádzky kanalizácie môže byť pretrvávajúci. Odpadové vody s vysokým
podielom hnilobných látok pritečené do čistiarne odpadových vôd majú veľmi negatívny dopad na
technologický proces čistenia odpadových vôd, čo sa môže prejaviť dosahovaním zhoršených
výsledkov v sledovaných ukazovateľov vo vyčistených odpadových vodách vypúšťaných do
recipienta.
Kontaktné údaje:
Vo veci pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu resp. vo veci uzatvorenia zmluvy na odvádzanie
a čistenie OV kontaktujte nasledovných pracovníkov našej spoločnosti:
Martiník Peter - majster kanalizácií - pre pripojenie prípojky na VK
Žuborová Beáta - vedúca Odd.rozvoja a investícií - pri riešení technických otázok pripojenia
Kozáková Jana - referent odbytu (uzavretie zmluvy)
Bratičáková Daniela - referent odbytu (uzavretie zmluvy)

0918 701 124
0907 830 258
4210 172
4210 17

