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Informácia o nákladoch na prepravu a zneškodnenie obsahu žúmp od obyvateľstva.
V zmysle cenníka SEVAK, a.s. je cena za zneškodnenie privezeného odpadu zo žúmp od
obyvateľstva na ČOV Čadca 34,-- Sk/1m³ bez DPH, tj. 40,46 Sk/m3 vrátane DPH.
Podľa štatistických údajov je priemerná spotreba pitnej vody 80 l/os/deň,
čo činí 29,2 m3/os/rok. Štvorčlenná rodina teda vyprodukuje ročne 116,8 m3 odpadovej vody
za rok.
V zmysle platnej legislatívy je žumpa vodotesnou nádržou, je teda nutné zneškodniť 100%
vyprodukovanej odpadovej vody. Prevádzkovanie netesných žúmp resp. sedimentačných
nádrží s odtokom do podzemných alebo povrchových vôd je nezákonné.
Na základe uvedeného je ročný náklad na legálne zneškodnenie vyvezených odpadových
vôd zo žumpy 4.726,-- Sk vrátene DPH. K tomu je nutné pripočítať náklady na dopravu.
Cena za dopravu obsahu žumpy činí v zmysle cenníka SEVAK, a.s. 54,74-- Sk/km
a 1056,72 Sk/každú začatú hod. resp. 264,18 Sk/každých začatých 15 min. použitia vozidla
vrátane DPH (práce na mieste výkonu - čerpanie).
Náklady na zneškodnenie obsahu žumpy o objeme 10 m3 a jeho prepravy na miesto
zneškodnenia pri prepravnej vzdialenosti 1 km predstavujú 340,-- Sk (zneškodnenie) +
54,74 Sk (preprava) + 264,8 x 2 (čerpanie od 16 do 30 min) sumu 924,34 Sk, pri prepravnej
vzdialenosti 1 km.
Pri produkcii 116,8 m3/rok odpadovej vody za rok (štvorčlenná domácnosť) činia celkové
náklady na zneškodnenie a prepravu obsahu žúmp pri objeme žumpy 10 m3 a prepravnej
vzdialenosti 1 km ročne sumu cca 9 243 Sk.
Rozhodnutím ÚRSO je cena stočného (odvedenia odpadovej vody kan. prípojkou
a verejnou kanalizáciou vrátane čistenia) 23,61 Sk/m3 bez DPH, teda 28,10 Sk/m3 vrátane
DPH. Celková suma na odvedenie OV kan. prípojkou pre štvorčlennú domácnosť teda
predstavuje 2 361 Sk za rok.
Ročná úspora 6 882 Sk je jednoznačným dôkazom ekonomickej výhodnosti vypúšťania
OV z nehnuteľností kanalizačnou prípojkou.
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