Yýzva na pripojenie sa na vcreJ n u kanalizáciu
Mcsto Sládkovičovo vyzývzr obyvatcl'ov a vIastníkov nchnutel'ností na
pripojenic sa na vcrejnír kanalizáciu v termínc do 3l .12.2019 .
Vybudovar-rie kana|ízácie a čistiarrrc odpadovýclr vód bolo rcalizované z prostriedkov
Koliézrrello 1bndrr Európske.i ťrnic. Prc občanov mesla Sládkovičovo z tejto skutočnosti
vyplýva povinnost' pripojit' svojrr nchrrlttcl'nost' na novovybudovanú kanalizačnú siet' lebo
v opačnom prípadc broz-í mestLr Sláclkovičovo vrátenie časti finančnýclr proslriedkov EÚ.
l'ermín pripo,jenia sa na vcrcjnú kanalizáciu do 31.I2.20I9 jczávázný a koncčný.
Z Lrvedenélro vyplýva. žc v nlestc Slácjkovičovo jc vybudovaná vcrc.jná kanaliz,ácia a vlastrríci
nebnutel'noslí súr povirrrrí sa pripojit'. Odpadovťr vodu. ktorú občania vyprodLrkujťr. súr
povirrní odvádzat'do vere.incj kar'alizilcic. V opačnorn prípade sa dopťršt'ajúpricstupkLl , z,a
ktorý uložíorgán štátnej vodnej sprár,1, pol<r.ltu do výšky 33l €.
ilatcj upozortiujeme nrajitel'ov nchnutclbostí, ktorí ešte nic sú pripojení rra verejnťr
kanalizáciu. že obsalr žurnpy je z.akáz:,lné vypúšťaťalebo prečetpávat'do vere.inej kana]izácic.
Takóto konanic .ic pricstupkort podl'a § 40 odst. 1 písm. d, zákotra č. 44212002 Z.Z.
s uloženínr pokuty do výšky 829 €.
Občanov preto žiadame, aby si z.abczpcč_ili vývoz obsahu žumpy fekálnym vozidlom
s nasledovný čistenímodpadový vócl n:r COV. I]udenre vyž,adouaí' od týchto vlastníkov
nehnutel'ností doklad o vývoze a spóstlbc čistenia odpadových vód. Upozorňujemc občanov,
Že po napojení sa na vercjnú kanaliz:íciu treba ihncd' uzatvorit' Zm|uvu o odvádzaní
odpadových v6d s Vodárenskou spoločnost'ou Sládkovičovo , spol. s r.o. so síd|om na ul.
F'učíkovač.4601254, Sládkovičovo /lNKtJBÁr'Oru. V opačnom prípadc, bcz zmluvy, idc
o nezákonné pripojenic sa, ktoró sa hoclnotí ako pricstupok.
Korrtrola pripo.jenia nchnlttcl'ností bLrclc prebiehat'od 0l,04.2019 . ktorir budú vykonávat'
zamcstllallci Vodárcrrskc-j spoločrrosti. spoI. s r.o. Sládkovičovo. Pri zistení rrclegálneho
vypúšt'ar.ia odpadových r,ód do vcre.irrc,j l<arralizácie budeme postupovat'v súlade s irrternými
a právnyrni predpismi SR.
Kontaktné údaje:
Vo veci pripojenia nehnutel'nosti rra rcrcjrlúr karralizáciu. rcsp. vo vcci uzalvorenia znluvy na
odvádzanie a čisterrie OV kontaktr-ric sa:
. lng.Ladislav .lanko koorclirlátor pre karralizácic /Mcstský úrad sládkovičovo /

o

F-rantišek Ruman koriatcl' Vodárenskej spoločnosti Sládkovičovo, spol. s.r.o.
Sládkovičovo č . t. 0903 654 854.
Mesto Sládkovičovo a Vodárcnsk:i spoločnost' S|ádkovičovo očakávajú, žc občania
pochopia túto opakovanú výzvu a vlastníci nehnutcl'ností pripo.ja svoje nehnutcl'nosti na
verejnú kanalizáciu a zabezpcčia ckoIogické čistenic odpadových vód a tým prispejú
k ochrane životnóho prostrcdia.
Ďakujeme za pochopcnic.
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