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LEGALIZUJTE VAŠE PRIPOJENIE

StVPS, a.s.
vyhlasuje
od 14. 7. 2020
do 30. 10. 2020
GENERÁLNY
PARDON

GENERÁLNY PARDON
do konca októbra!
Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a. s. začína v rámci svojej pôsobnosti s podrobnou kontrolou odberných
miest, ktoré sú pripojené na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, avšak nemajú
uzavretú zmluvu a za uskutočnené plnenia
dodávateľovi neplatia.
Keďže spoločnosť chce dať takýmto subjektom príležitosť, aby sa prihlásili a odo dňa
prihlásenia uzavreli s dodávateľom zmluvu a
vyhli sa tak zvýšeným poplatkom a pokutám
po tom, keď takéto nelegálne pripojenie odhalí, dodávateľ, vyhlasuje od 14. 7. 2020 do
30. 10. 2020 GENERÁLNY PARDON.

www.stvps.sk

Ak do uvedeného termínu nedôjde k legalizácii pripojenia uzavretím zmluvného
vzťahu na príslušnom zákazníckom centre
a kontrolou bude potvrdené pripojenie či
už na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, prípadne odberateľ odvádza vody
z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie bez spoplatnenia alebo využíva vlastnú studňu, z ktorej bez zaplatenia odvádza
vody do verejnej kanalizácie, dôjde aj k vyčísleniu škody pre konkrétneho odberateľa.
V prípade, že odberateľ má uzavretú zmluvu na dodávku vody, avšak za odvádzanie
odpadových vôd do verejnej kanalizácie

neplatí, dodávateľ si uplatní aj príslušnú
pokutu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok. Takéto konanie odberateľa je kvalifikované ako trestný čin, preto
reálne hrozí aj trestnoprávna zodpovednosť v zmysle trestného zákona.
Veríme, že vyhlásením generálneho pardonu motivujeme subjekty, ktoré do
dnešného dňa odoberali pitnú vodu alebo
odvádzali vody z povrchového odtoku do
verejnej kanalizácie nelegálne k uzavretiu
zmluvného vzťahu.

Aj v priemyselných areáloch
môže byť príroda zaujímavá

V ČOV Rakytovce narátali až 39 vtáčích druhov

POČET VTÁČÍCH DRUHOV V ČOV RAKYTOVCE JE VYSOKÝ KVÔLI BREHOVÝM PORASTOM NEĎALEKÉHO HRONA,
ALE AJ VĎAKA PROJEKTU PRE PODPORU BIODIVERZITY, KTORÝ FIRMA REALIZUJE.
Spoločnosť Veolia a Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. projekt
podpory biodiverzity realizujú v spolupráci
s Nadáciou Ekopolis už od roku 2017. Aktuálne sa v spolupráci s ornitológom Imrichom
Kováčom zo SOS/BirdLife Slovensko zamerali
na monitoring vtáčích druhov, ktoré sa v areáli ČOV Rakytovce vyskytujú.
„Počet vtáčích druhov nás milo prekvapil, je
to pomerne vysoké číslo vzhľadom na plochu
areálu. U väčšiny druhov odborník zaznamenal aj hniezdenie, pričom až pre 5 z nich platí,
že ich populácia u nás klesá“, povedal na adresu prieskumu Štefan Jančo z Nadácie Ekopolis.
V čistiarni odpadových vôd v minulých rokoch
inštalovali vyše 20 vtáčích búdok rôznych typov a v roku 2020 aj 50 umelých hniezd pre
belorítku domovú. Priaznivé podmienky súvisia aj s výskytom väčších drevín a postupnou
zmenou vybraných trávnatých plôch na kvitnúce lúky, kde vtáky nájdu viac potravy.
Zaujímavosťou je výskyt vzácneho sokola
lastovičiara (Falco subbuteo), ktorý priestor
využíva ako lovné teritórium. Potešila aj prítomnosť strakoša obyčajného (Lanius col-

lurio) a pekne sfarbeného stehlíka konôpku
(Carduelis cannabina), pretože tieto druhy
v našej prírode ubúdajú.
Projekt „Ochrana a podpora biodiverzity
v technických areáloch“ začala Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.
realizovať ako prvá na Slovensku. Začínali sme
postupne auditom biodiverzity v areáli a postupne pribúdali opatrenia na udržanie a rozšírenie výskytu rastlinných aj živočíšnych druhov. V areáli čistiarne sme vybudovali jazierko,
ktoré zadržiava dažďovú vodu z blízkej budovy
a je biotopom pre vodné rastliny a živočíchy,
máme tu tiež interaktívne prvky určené na
výučbu žiakov, založili sme les z lokálnych druhov drevín.
Areál ČOV Rakytovce sa stal súčasťou medzinárodného konceptu Firemné areály priaznivé pre biodiverzitu (BOP – Biodiversity Oriented Premises), ktorý v slovenskom prostredí
rozvíja Nadácia Ekopolis vďaka projektu EÚ
LIFE BooGI-BOP.

UPOZORNENIE

poplatky za spracovanie splátkového
kalendára a platby v hotovosti
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. postupne aktualizuje
Cenník prác a služieb, na základe ktorého bude uplatňovať nové poplatky:

PRÍPRAVU A SPRACOVANIE
SPLÁTKOVÉHO KALENDÁRA

PRÍJEM HOTOVOSTI
DO POKLADNE SPOLOČNOSTI

10 € s DPH

1,50 € s DPH

bude spoplatňovať výškou

bude uplatňovať v čiastke

Akreditované rozbory

bazénových, pitných a odpadových vôd
Akreditované laboratóriá Stredoslovenskej
vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s.
poskytujú kompletné analýzy pitných, odpadových
a bazénových vôd ako aj odber vzoriek podľa
požiadaviek legislatívy.
Tento typ rozboru je úplne oficiálnym rozborom
vody, ktorý okrem informačného charakteru pre
klienta o kvalite vody slúži aj ako oficiálny doklad
na preukázanie pre úrad verejného zdravotníctva.
V prípade vášho záujmu o rozbor volajte tel. číslo:

048/432 7771

Cenovú kalkuláciu pripravíme podľa rozsahu rozboru.
Viac informácií nájdete na www.stvps.sk

Modernizácia

úpravne vody v Málinci

Jozef Starove, StVPS, a.s.

PRETIEKLO UŽ VEĽA VODY IPĽOM, ODVTEDY AKO SA PRVÉ BAGRE ZARYLI DO POĽA V ČASTI „ČAPÁS“ V OBCI MÁLINEC.
PÍSAL SA ROK 1987 A ZAČALI SA VÝKOPOVÉ PRÁCE NA ÚPRAVNI VODY V MÁLINCI.
Vodárenská nádrž a úpravňa vody boli dobudované v roku 1994 a následne spustené do prevádzky. Úpravňa vody bola vybudovaná na výrobu 280 l/s pitnej vody.
Úpravňa vody Málinec od januára 1994
začala vyrábať pitnú vodu z provizórneho
odberného objektu a po napustení vodárenskej nádrže v roku 1995 už priamo z vodárenskej nádrže. Cez úpravňu sa zásobujú
obce v okrese Poltár a Lučenec ako aj samotné mesto Lučenec, čo znamená zásobovanie pitnou vodou pre cca 40 000 obyvateľov.
Úpravňu vody Málinec prevádzkuje Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Banská Bystrica, závod 02 Lučenec, Veľký Krtíš.
Voda na úpravni je spracovaná na rôznych
technologických stupňoch, aby sa z vody
z vodárenskej nádrže stala voda pitná. Od
spustenia úpravne vody do prevádzky prešlo už pár rokov, čo sa odzrkadlilo aj na opotrebovaní jednotlivých častí technológií. Vo
vodárenskej nádrži sa postupne zhoršovala
kvalita vody a a bolo nevyhnutné začať s rekonštrukciou technológie úpravne vody.

Projekt „Inovácia a modernizácia úpravne
vody Málinec“ začal v januári 2019 s termínom ukončenia realizácie v decembri
2023. Jeho hlavným cieľom je zvyšovanie
spoľahlivosti úpravy vody odobranej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd
v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky
pitnej vody verejnými vodovodmi a spolufinancovaný je z Operačného programu:
Kvalita životného prostredia.

Stavebníkom projektu je Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica a zhotoviteľ stavby je FERMONT, a. s.
Púchov. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.
Veríme, že realizácia projektu bude úspešne v danom termíne ukončená a úpravňa
vody bude naďalej zásobovať obyvateľov regiónu Novohrad nezávadnou pitnou vodou.

TIPY

AKO ZVLÁDNUŤ
PITNÝ REŽIM
Na pitný režim myslite už ráno, hneď
po zobudení vypite pohár vody nalačno.
Rýchlo si na to zvyknete, a naštartujete
svoj organizmus.
Stanovte si množstvo,
ktoré chcete denne vypiť.
Dobrou pomôckou je zakúpenie si
1,5-litrovej fľaše, množstvo budete mať
ľahšie pod kontrolou.
Rozvrhnite si množstvo do dávok - napr.
doobeda musí byť fľaša poloprázdna a pod.
Najvhodnejšie sú pitná voda, neochutená
nízkomineralizovaná pramenitá voda
alebo nesladené čaje.
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VYTLAČENÉ NA
RECYKLOVANOM
PAPIERI

