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Vec

Napojenie na verejnú kanalizáciu v obci Poproč
.<

-vyzva

Obec PoproČ, zastúpená starostom vspolupráci s Východoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou, Komenského 50, Košice ako prcvádzkovateľom verejnej kanalizácie v obci
Poproč vyzýva obíanov (producentov splaŠkových odpadových vôd), aby v termíne do do
30.6.2018 napojili svoje nehnuteľnosti, v ktorých vznikajú splaškové odpadové vody na
verejnú kanalizáciu vzmysleust. § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z: z. overejných
vodovodoch averejných kanalizáciách aozmene adoplnem zákona č. 276/2001 Z. z.
o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č.
442/2002 Z. z.). Podľa vyššie citovaného ustanovenia: "Vlastník stavby alebo vlastník
pozemkuje povimiý pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú
kamdizáciu asplniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta aspôsobu pripojenia na
verejnú kanalizáciu auzatvoriť zmluvu opripojeni svlastmkom verejnej kanafizácie, ak
vobci^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." Ak občan ako vlastník stavby alebo pozemku, kde
vzmkajú odpadové vody, nesphií vyŠŠie citované povinnosti v uvedenom termíne, dopustí
sa priestupku na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa § 40 ods. 1 písm.
e) zákona  . 442/2002 Z. z., za ktoiý mu môže Okresný úrad KoŠice - okolie, odbor
starostlivosti o životné prostredie uloziť podľa § 40 ods. 2 písm. b) zákona č. 442/2002 Z.
z. pokutu od 16 eur do 331 eur.

Súčasne upozomujeme, že vzmysle ustan. § 23 ods. 7 zákona č. 442/2002 Z. z. je
zakázané vypúšťať do stokovej siete obsah žúmp a odpadové vody z domových čistiarní
odpadových vôd. Ten kto vypúšťa do stokovej siete vobci PoproČ obsah žúmp príp.
odpadové vody z domovej čistiame odpadových vôd, sa podl'a § 40 ods. 1 písm. d) zákona
č. 442/2002 Z. z. dopúŠťa priestupku na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií,
za ktorý mu môže Okresný úrad KoŠice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie
uložiť podľa § 40 ods. 2 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z. pokutu od 16 eur do 829 eur.

Vlastmci vodných stavieb domových čistiami odpadových vôd, ktorí majú vydané
vsúcasnosti platné povoleme__na užívanie vodnej stavby apovolenie na vypúšťanie
odpadových vôd z domovej ČOV, sú povumí napojiť sa na verejnú kanalizáciu najneskôr po
uplynutí termínu platnosti povolenia na vypúšťanie odpadových vôd.

°becpoPRoč
teLurad p°^ Ing. 'an Jaklovlov^cý

v

^^S.o^tof ostaoBce""Skolstí 2, 0^-2-4"^

Obecný úrad Poproč č.tel: 055/4668171 banka Slovensko, a.s..

ŠkolskáuIicaC-2 č. faxu: 055/4668169 č.ú.l/0404770001/5600
044 24 Poproč e-mail: sekretariat(%DODroc.sk 100:00324639


