
Spoločnosť vybudovala sto-
kovú sieť v šiestich obciach 
Bielej Oravy, zrekonštruovala, 
zmodernizovala a rozšírila aj 
čistiareň odpadových vôd v Ná-
mestove. Táto čistiareň je dnes 
rozhodujúcim čistiarenským 
zariadením na celej Orave. Po 
uvedení do prevádzky dosa-
huje s veľkou rezervou všetky 
požadované kvalitatívne para-
metre čistenia. Výsledky roz-
borov jednoznačne preukázali 
správnosť voľby typu s obe-
hovou aktiváciou a výberu jej 
technologických zariadení.

Napriek mnohým problém-
om počas výstavby sa podarilo 
dosiahnuť aj požadovanú kva-
litu stavebných zariadení diela. 

Minimálny počet prípojok 
splnený 
Súčasťou budovania stokovej 
siete bolo aj zhotovenie 1980 
verejných častí kanalizačných 
prípojok.  Pre splnenie tohto 
indikátora určeného v rozhod-
nutí Európskej komisie bolo 
potrebné pripojiť minimálne 
1691 domácností na kanalizá-
ciu cez domové časti prípojok 
a tým zabezpečiť zrušenie zac-
hytávania splaškov do žúmp 
najneskôr do konca roka 2011. 
Tento fyzický indikátor bol 
splnený k 1. júlu 2011. Vtedy 
sa podarilo spoločným úsilím 
OVS, majiteľov nehnuteľností 
a obecných úradov dosiahnuť 
1694 kanalizačných pripojení. 

Žiaľ, nie všetci, ktorí pro-
dukujú odpadové vody 
chápu nutnosť napojenia 

nehnuteľnosti na kanalizáciu. 
Dielo zlepšuje životné pro-
stredie v ich bezprostrednom 
okolí, predovšetkým za penia-
ze daňových poplatníkov z vy-
spelých štátov Európskej únie. 

Za nepripojenie hrozí 
pokuta
Mnohí naďalej likvidujú od-
padové vody v rozpore so záko-
nom a bez ohľadu na susedov, 
ktorí si túto povinnosť splnili. 
Obvodný úrad životného pro-
stredia  v Námestove začne 
voči občanom, ktorí majú vyt-

vorené podmienky na pripoje-
nie domácnosti na verejnú ka-
nalizáciu a do termínu daného 
všeobecným záväzným naria-
dením obce sa nepripojili, sp-
rávne konanie, môže im udeliť 
aj pokutu. Povinnosť pripoje-
nia sa na verejnú kanalizáciu 
určuje § 23, ods. 2 Zákona č. 
442/2002 Z. z. 

Likvidovanie odpadov 
zo žúmp 
Likvidácia odpadových vôd 
prostredníctvom žúmp nie je 
považovaná za rovnocennú 
s ich odvádzaním a čistením 
v čistiarňach odpadových vôd. 
Ide len o dočasné riešenie, 
kým sa nevybuduje verejná 
kanalizácia. Žiaľ, musíme 
konštatovať, že občania likvi-
dujú obsah žúmp takmer vo 
všetkých prípadoch v rozpore 
so zákonom. Je to najmä preto, 
lebo zákonná likvidácia je pre 
domácnosti nákladná. Žumpa 
funguje ako prietočná  usad-

zovacia nádrž, v ktorej sa usadí 
len malá časť vypúšťaného 
znečistenia. Ostatné 
znečistenie priamo ohrozuje 
životné prostredie v okolí. 
S cieľom aspoň eliminovať to-

to ohrozovanie, Oravská vodá-
renská spoločnosť ponúka 
likvidáciu odpadu zo žumpy 
všetkým záujemcom, ktorí 
majú o túto službu záujem. 

Požiadavky na zákonnú 
likvidáciu odpadov zo žúmp 
je možné telefonicky alebo 
mailom objednať vo všetkých 
čistiarňach odpadových vôd 
v správe OVS a. s., prípadne 
aj na obecných úradoch, 
s ktorými spoločnosť pri tejto 
činnosti spolupracuje. 

OVS ponúka rôzne formy 
úhrady, možná je jednorazová 
fakturácia za každý odvoz od-
padov zo žumpy, alebo pravi-
delné platby podľa spotreby 
pitnej vody v nehnuteľnosti 
registrovanej meradlom. 

OVS ponúka ďalšie služby
Všetky služby, na ktoré má OVS 
oprávnenie, a ktoré sú nutné 
pre garantovanie kvalitnej, 
bezporuchovej prevádzky 
vodohospodárskych zaria-

dení, teda vodovodov a kana-
lizácií v jej správe, ponúka na 
využitie aj všetkým ostatným 
záujemcom. 

Akreditované laboratórium 
pitných vôd v Dolnom Kubíne 
ponúka rozbory vzoriek pit-
nej vody pre subjekty, ktoré 
podnikajú v potravinárskom 
priemysle, ubytovacích a stra-
vovacích službách, v ostatnom 
priemysle, ale aj pre súkromné 
osoby a pre domácnosti napo-
jené na vlastné vodné zdroje.  

Akreditované laboratórium 

odpadových vôd v Nižnej robí 
analýzy vzoriek od producen-
tov, ktorí prevádzkujú vlastné 
domové, alebo malé čistiarne 
odpadových vôd na základe 
vydaného rozhodnutia orgánu 
štátnej vodnej správy. 

Špeciálnou technikou a pro-
striedkami sú pracovníci OVS 
schopní vyriešiť problém up-
chatia kanalizačného potru-
bia pomocou revízie priemy-
selnou kamerou a jeho nás-
ledným čistením mobilnými 
saco-kanalizačnými zariade-
niami od priemeru 30 mm až 
do 1000 mm. 

K ďalším ponúkaným 
službám OVS patrí budovanie 
a rozširovanie vodovodných 
a stokových sietí všetkých 
profilov a druhov použitého 
materiálu, vytyčovanie 
trás vodovodných potrubí a 
vyhľadávanie  porúch na vo-
dovodných sieťach. 

Spoločnosť ponúka aj 
rekonštrukcie čerpacích 
staníc, vodojemov, čistiarní 
odpadových vôd na objektoch 
vodovodu a kanalizácie. 

Viac informácií o ponú-
kaných službách môžu zákaz-
níci nájsť na webovej stránke 
www.ovs.sk.

 JÁN RONČÁK
vedúci strediska 
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TP 13140242/1

Napojenie nehnuteľnosti na kanalizáciu 
- posledný krok k naplneniu cieľa
Najdôležitejším dielom na 
ochranu životného prostredia, 
ktoré v predchádzajúcich rokoch 
budovala Oravská vodárenská 
spoločnosť (OVS), je stavba Záso-
bovanie vodou a kanalizácia oravs-
kého regiónu. 

TP 13140242/2

zastavaná plocha 56 m² parcela 25/116, okolie 629 m² parcela 25/115 
Informácie: 0905 850 603 Ľubomír Vorčák    

Ponuka na DLHODOBÝ PRENÁJOM chata ALPINA na Or. priehrade

Kvalita čistenia odpadových vôd v ČOV Námestovo po jej rekonštrukcii: 
Koncentračné parametre znečistenia na 
odtoku

BSK5
mg/l

CHSK
mg/l

NL
mg/l

N-NH4
mg/l

NC
mg/l

PC
mg/l

Požadované v Nariadení vlády SR 20 100 25 15 15 2
Určené v rozhodnutí povoľ. orgánu 20 80 20 12 15 2
Skutočne dosahované za rok 2010 3,2 21,0 4,0 1,2 5,7 1,3

Vyhnívacia nádrž pre likvidáciu kalu a odpadu

Obehová aktivácia


