Informácie k projektu Čierny Balog, kanalizácia a ČOV

V mesiaci máj bola podpísaná zmluva o dielo medzi obcou Čierny Balog ako objednávateľom
a konzorciom firiem VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. Bratislava, COMBIN BANSKÁ
ŠTIAVNICA s.r.o., Eiffage Construction Slovenská republika s.r.o. ako zhotoviteľom na zhotovenie
diela Čierny Balog, kanalizácia a ČOV. Doba trvania prác je 36 mesiacov, cena diela je 18 471 203,15
EUR vrátane DPH. Po odovzdaní staveniska si zhotoviteľ pripravuje doklady k začatiu prác a zariadenie
staveniska. Z dôvodu veľkého rozsahu stavby bude v obci nasadených viacero pracovných skupín
súčasne a práce budú prebiehať na viacerých miestach. Presnejší harmonogram prác po jednotlivých
uliciach bude predložený v mesiaci jún a budeme vás o tom ihneď informovať.
V prvom rade je potrebné z vašej strany premyslieť si miesto a hĺbku napojenia na verejnú kanalizáciu.
Súčasťou verejnej kanalizácie sú odbočenia k vlastníckej hranici nehnuteľnosti, ktorá sa bude pripájať
na kanalizáciu a toto miesto pripojenia je možné prispôsobiť vašim požiadavkám, aby pripojenie bolo
technicky čo najjednoduchšie. Kanalizačnú prípojku po vlastnom pozemku si zabezpečujú občania
na vlastné náklady, predpokladaná cena za bežný meter pripojenia sa pohybuje od 15 do 50 EUR
a záleží od druhu povrchu pozemku (trávnik, chodník ...). Samotné pripojenie na kanalizáciu bude
možné až po vybudovaní a sprevádzkovaní čističky odpadových vôd – ČOV a to predpokladáme asi
o dva roky. Projektová dokumentácia s presným zakreslením kanalizačných vetiev je k dispozícii na
obecnom úrade alebo na internetovej stránke obce.
Kanalizačné potrubie bude križovať vodovodné prípojky a preto je pre všetkých výhodné využiť
možnosť vymeniť staré – najmä železné vodovodné prípojky za nové plastové a tiež u tých, ktorí
nemajú merače spotreby vody je žiaduce vybudovať vodomerné šachty pre inštaláciu vodomerov.
Pracovníci vodárenskej spoločnosti prisľúbili súčinnosť pri týchto prácach.

TECHNICKÉ PODMIENKY PRE ZRIADENIE KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY:
Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta
vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie kanalizačnej
prípojky do verejnej kanalizácie. Toto zaústenie je súčasťou verejnej kanalizácie.

Do verejnej kanalizácie sa prípojkou odvádzajú len splaškové odpadové vody vznikajúce
výhradne bežnou prevádzkou domácnosti, resp. činnosťou prevádzky nevýrobného charakteru.
Producent nesmie do verejnej kanalizácie vypúšťať vodu z povrchového odtoku (voda z
atmosférických zrážok, dažďová voda), drenážnu vodu, priesakovú vodu, alebo inú balastnú
vodu, ktorá by narieďovala splaškovú odpadovú vodu a hydraulicky zaťažovala stokovú sieť.
Cez kanalizačnú prípojku možno do stokovej siete odvádzať iba odpadové vody, ktoré mierou
znečistenia a množstvom zodpovedajú požiadavkám platných predpisov a prevádzkovému poriadku, ak
sa ich producent nedohodne s prevádzkovateľom kanalizácie inak a tieto podmienky budú uvedené v
zmluve o odvádzaní odpadových vôd.

Kanalizačná revízna šachta sa osádza na hranici pozemku. Kanalizačné potrubie musí byť
priamo napojené od nehnuteľnosti až do revíznej kanalizačnej šachty. Potrubie nesmie byť
prerušené. To znamená nie do žumpy a odtiaľ vývodom do kanalizácie. Žumpy musia byť
vyradené z prevádzky.

Kanalizačná prípojka musí byť čo najkratšia, priama, v jednom sklone, z jedného druhu
materiálu a rovnakého profilu (svetlosti). V prípade nutnosti zmeny smeru alebo sklonu
potrubia musí byť v každom bode zmeny vybudovaná kontrolná kanalizačná šachta.
So zemnými prácami na kanalizačnej prípojke možno začať len po vybudovaní revíznej kanalizačnej
šachty, alebo vstupnej kanalizačnej šachty, ktorú v teréne stavebne odsúhlasí prevádzkovateľ verejnej
kanalizácie.

Množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa bude určovať na základe spotreby pitnej vody
z verejného vodovodu. V prípade, že producent využíva aj iný zdroj vody pre domácnosť ako
vodovod Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (napr. vlastný zdroj), uvedené je
potrebné oznámiť prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie. V tomto prípade doporučujeme
zabezpečiť meranie spotreby aj z iného zdroja ako je verejný vodovod. Ak sa spotreba vody
z iných zdrojov nebude merať, množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa určí podľa prílohy
č.1 k Vyhláške MŽP SR č. 397/2003 Z.z.na základe smerných čísel spotreby vody (paušálne).
Vlastník nehnuteľnosti je povinný udržiavať časť prípojky, ktorú vybudoval na vlastné náklady
a vykonávať na nej opravy a údržbu.
Žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejnú kanalizáciu len na
základe písomnej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej s vlastníkom verejnej
kanalizácie.

