Informácia pre občanov obce Malachov ohľadom zabezpečenia prevádzkovania
verejnej kanalizácie a oznámenie o povinnosti uzatvorenia novej obchodnej zmluvy
na dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
V priebehu roka 2014 bola skolaudovaná verejná kanalizácia v obci Malachov v investorstve
obce Malachov a v investorstve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. V rámci tejto
stavby došlo k prepoju pôvodnej kanalizácie z obce ( ktorá vyúsťovala priamo do toku ) , do
verejnej kanalizácie s vyústením na čistiareň odpadových vôd Banská Bystrica ( Rakytovce )
V r. 2014 bola časť kanalizácie vybudovanej v investorstve obce odkúpená vodárenskou
spoločnosťou.
Pre zabezpečenie splnenia legislatívnych podmienok Zákona č. 442/2002 z.z o verejných
vodovodoch a kanalizáciách – prevádzkovanie verejnej kanalizácie musí byť zabezpečené
fyzickou alebou právnickou osobou, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie na
prevádzkovanie verejnej kanalizácie. Túto povinnosť spĺňa Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť a.s. závod 01 Banská Bystrica , ktorá ako prevádzkovateľ verejnej
kanalizácie a ČOV, je oprávnená uzatvoriť písomnú zmluvu o odvádzaní odpadových
vôd s producentami, ktorý odvádzajú odpadové vody zo svojich nehnteľností do verejnej
kanalizácie vo vlastníctve StVS a.s.( Zák. č. 442/2002 Z.z. §23 )
Oznamujeme Vám , že od roku 2014 vo Vašej obci Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť vykonáva miestne overovanie skutočného napojenia na verejnú
kanalizáciu jednotlivých rodinných domov. Overenie napojenia na verejnú kanalizáciu ,
odčítanie vodomeru, vyhotovenie revíznych správ kanalizačných prípojok, vyhotovenie
evidenčných kariet kanalizačných prípojok a podklady pre uzatvorenie nových obchodných
zmlúv na „vodné + stočné“ vykonávajú zamestanci StVPS a.s.,ktorí sú pre túto činnosť
poverení vedením spoločnosti.
V rámci operatívneho zabezpečenia overenia prepojenia na verejnú kanalizáciu v obci
Malachov bol dohodnutý nasledovný postup s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie StVPS
a.s.
Do verejnej kanalizácie v obci Malachov môžu byť zaústené odpadové vody z jednotlivých
nehnuteľností len splaškového charakteru !
1. Obyvatelia vyplnia formulár „Prihláška na dodávku vody z verejného vodovodu
a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou“ v časti pre odvádzanie
odpadových vôd, uvedú plochy, z ktorých sa z nehnuteľností odvádzajú vody
z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie. Prihlášku obyvateľom doručí zástupca
obce a jemu bude potrebné najneskôr do 3 dni doručiť vypísanú a podpisanú
prihlášku. Ďalší postup bude potom už rovnaký ako u ostatných obyvateľov v bode 2.
2. Obyvatelia sú povinní sprístupniť pracovníkom StVPS a.s. svoju nehnuteľnosť za
účelom kontroly napojenia na verejnú kanalizáciu .
Uvedená kontrola bude zaznamenaná do dvoch formulárov a to:
- Kontrola splnenia technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu
- Žiadosť o overenie odvádzania vôd z povrchového odtoku ( zrážkových vôd )uvedené odvádzanie je spoplatnené tou istou sadzbou ako odvádzanie splaškových
odpadových vôd ( uvedené žiadosti budú posudzované jednotlivo u každého
producenta samostatne )

Producent, u ktorého sa kontrola zrealizovala, potvrdí svojím podpisom na oboch
formulároch údaje, ktoré budú podkladom pre spracovanie zmluvy na odvádzanie
odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku.
StVPS a.s. si Vás dovoľuje požiadať o súčinnosť a spoluprácu pri poskytovaní údajov ako
i kontrolovaní Vami predložených údajov, aby proces uzatvárania zmlúv bol plynulý.
Proces prípravy zmluvy na odvádzanie odpadových vôd bude ukončený uskutočnením
odpočtu vodomeru, následne bude vyfakturovaná spotreba vody do dátumu odpočtu, bude
vytlačená vyúčtovacia faktúra a tiež zmluva aj na odvádzanie odpadových vôd včítane vôd
z povrchového odtoku. Podpísaním zmluvy, ktorú poverený pracovník obce predloží
producentovi k podpisu a následne doručí StVPS a.s. bude proces zazmluvnenia ukončený.
Záverom je potrebné uviesť, že odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie a vôd
z povrchového odtoku bez uzavretej obchodnej zmluvy je v zmysle Zákona č.442/2002
Z.z. o verejných vododoch a verejných kanalizáciách neoprávneným odberom
a neoprávenneýcm vypúšťaním a prevádzkovateľ môže využiť všetky zákonom stanovené
postupy voči takémuto producentovi a tiež je obsiahnuté v §40 uvedeného zákona a je
kvalifikované ako priestupok s možnosťou uloženia pokuty príslušným úradom.

