Zápisnica zo zasadnutia o verejnej kanalizácii obcí
Drienčany, Budikovany a Teplý Vrch
konaného dňa 13. 09. 2012
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Rokovanie o verejnej kanalizácii
Diskusia

Záver

1. Otvorenie - začiatok rokovania o 18.00 hod.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Teplý Vrch (ďalej len OZ) otvorila starostka
obce Teplý Vrch - Jana Janšová (ďalej len starostka).
Na zasadnutí sa zúčastnili starostovia a poslanci obcí: Drienčany, Budikovany a Teplý
Vrch: prítomný podľa prezenčnej listiny.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka poverila písaním zápisnice Mgr. Jarmilu Hronecovú poslankyňu OZ Teplý
Vrch, za overovateľov zápisnice určila starostku obce Budikovany - Janu Hroncovú a starostu
obce Drienčany - Petra Švoňavu.

3. Rokovanie o verejnej kanalizácii
Starostka obce Teplý Vrch informovala, že zasadnutie o verejnej kanalizácii sa koná
na základe podnetu od obce Budikovany, ktorá žiadala OU v Teplom Vrchu o možnosť
vývozu odpadových vôd do miestnej čističky odpadových vôd ( ČOV). Aj napriek
kapacitným možnostiam ČOV v obci Teplý Vrch bola táto žiadosť zamietnutá.
Odôvodnenie poskytol Ing. Vladimír Šándor:
ČOV v Teplom Vrchu bola projektovaná ako spádová pre okolité obce - Budikovany,
Drienčany. Jej kapacita je 700 ekvivalentných obyvateľov, pričom Teplý Vrch má len 230 250 obyvateľov. Táto ČOV však funguje na princípe mechanicko – biologického čistenia.
Znamená to, že je stavaná na živú vodu, ktorá cirkuluje kanalizačným potrubím a nie na tzv.
mŕtvu vodu zo žúmp a septikov.
Na ČOV sa realizujú každých šesť mesiacov vzorky. Jedno odobratie vzorky stojí cca
67,- EUR . V prípade, že by sa do ČOV pustila mŕtva voda, môže sa stať, že zničí baktérie
a vzorky nebudú spĺňať stanovené kritériá. V takom prípade by sa baktérie museli obnovovať

a vzorky by sa odoberali častejšie. Toto by malo za následok zvýšenie nákladov na prevádzku
ČOV a premietlo by sa to do ceny stočného.
Starostka obce Budikovany informovala, že získala od pána Ing. Žišku informáciu
o možnosti vyviesť odpadovú vodu zo žúmp a septikov do najvzdialenejších šácht
kanalizačného potrubia, čím by sa riziko ničenia baktérií eliminovalo.
Ing. V. Šándor pripustil, že takáto možnosť tu je. Obec Budikovany má záujem túto
problematiku naďalej riešiť až začiatkom sezóny ( máj –jún 2013).
Starosta obce Drienčany informoval, že má aj naďalej záujem pokračovať vo výstavbe
kanalizácie podľa už existujúcej projektovej dokumentácie a to nie len z dôvodu zvyšovania
životnej úrovne obyvateľov obce, ale aj z dôvodu ochrany životného prostredia a znižovania
rizika znečistenia koryta rieky Blh, ktorý vteká do vodnej nádrže Teplý Vrch. Na dokončenie
tohto projektu nemá dostatočné finančné prostriedky a preto poslankyňa OZ Drienčany A.
Koniarová upozornila na možnosť čerpať z Envirofondov.
Projektová dokumentácia výstavby kanalizácie v Drienčanoch zahŕňa aj obec Budikovany
a preto je potrebné spojiť sa pri jej dobudovaní a následnom pripojení na ČOV v Teplom
Vrchu. OZ Teplý Vrch podporuje myšlienku ochrany životného prostredia a súhlasí so
spoluprácou. Poslankyňa OZ Drienčany A. Koniarová dostala za úlohu zistiť podmienky pre
možnosť čerpania finančných prostriedkov z Envirofondov na tieto účely.
5. Záver
Záverom starostka Jana Janšová poďakovala prítomným za účasť.
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