Negatívny vplyv nesprávnej likvidácie odpadov na životné prostredie sa prejaví hlavne:
v priamom ohrození zdravia obyvateľstva
v znečistení prírodných vôd, do ktorých je odpad
vypúšťaný, t.j. do vodných tokov, až do stavu, kedy pod
vplyvom ich kontaminácie a deoxygenácie vyhynie rastlinstvo a živočíchy, alebo sa zamedzí ich bežnému hospodárskemu, sociálnemu či rekreačnému využívaniu
v zhoršení stavu životného prostredia tvorbou nepríjemného zápachu
v poškodzovaní prírodných lokalít a znečisťovaní
podzemných vôd.
V prípade záujmu kontaktujte:
Igor Babjak: 0905 453 498
Ľudmila Gardlíková: 0905 903 931
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25
036 80 Martin
www.turvod.sk

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. ponúka svojim
zákazníkom kvalitné a cenovo prijateľné služby v oblasti
likvidácie odpadu zo žúmp a septikov.

Nebuďme ľahostajní a chráňme si svoje životné
prostredie
O povinnosti nakladať s odpadovými vodami hovorí zákon
č. 364/2004 Z.z. o vodách (Vodný zákon). Tento zákon
jednoznačne zakazuje vypúšťať obsah žúmp do povrchových
či podzemných vôd. Producentom, ktorí do vodných tokov
vypúšťajú odpadové a osobitné vody bez povolenia orgánu
štátnej vodnej správy, môžu obecné alebo obvodné úrady
životného prostredia za takýto priestupok uložiť pokutu do
výšky 99,58€ (3.000,- Sk).

Ponúkame Vám odvoz a likvidáciu žumpy a septiku
za akciovú cenu:
do 10 km

nad 10 - 20 km

nad 20 - 30 km

26,22 EUR

32,20 EUR

38,17 EUR

790,-SK

970,-SK

1150,-SK

Konverzný kurz: 1 EUR   30,1260 Sk
Ceny sú uvedené vrátane DPH s platnosťou do 31.12.2009.
Ceny sú platné v pracovných dňoch v čase od 06:00hod do
14:00hod. V cene sú zahrnuté odvoz a likvidácia odpadu zo
žúmp a septikov do 11m3 (objem je potrebné nahlásiť pri objednávke) a výkon špeciálneho vozidla. Odberateľ realizuje
úhradu v hotovosti na mieste výkonu služby.

Za odpadovú vodu a jej likvidáciu zodpovedá teda jej producent.
Ak sú predpoklady na napojenie na kanalizačnú stokovú sieť, mal
by ich využiť, v opačnom prípade je jeho povinnosťou odpad zo
žumpy pravidelne vyvážať do čistiarne odpadových vôd. Podstatná časť z nich to skutočne aj robí, ale žiaľ, časť z nich má zriadené
žumpy s vypúšťaním do budovaných trativodov, do potokov, na
polia, do dažďovej kanalizácie alebo má žumpy s odčerpávaním
na povrch, dokonca aj do dažďových rigolov pred domom, čím je
aktívne ohrozované naše životné prostredie.

