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Vec
"Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 20212027"
- rozsah hodnotenia
ROZSAH HODNOTENIA
určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) strategického dokumentu
„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky
2021-2027“
Obstarávateľ, Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26
Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „ okresný úrad“) podľa § 5 ods. 1
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 29.04.2020 oznámenie o strategickom
dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na
roky 2021-2027“ (ďalej aj „oznámenie“).
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027
patrí ku koncepčným dokumentom obsahujúcim návrh investičného plánu, vrátane odhadu investícií
potrebných na obnovenie existujúcej infraštruktúry – verejných vodovodov a verejných kanalizácií. V
súčasnosti je platný pre obdobie 2016-2021. Cieľom spracovania Plán rozvoja verejných vodovodov
a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027 je spracovať aktuálnu analýzu
súčasného stavu zásobovania pitnou vodou a systému odvádzania a čistenia odpadových vôd v
Košickom kraji, sumarizovať legislatívne požiadavky EÚ a SR, ako aj súvisiace koncepčné materiály SR
ovplyvňujúce ciele strategických materiálov, definovať stratégiu rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií
so zohľadnením prognózy vývoja obyvateľstva, spotreby vody a produkcie odpadovej vody a požiadaviek
na ochranu zdravia obyvateľstva a životného prostredia, stanoviť priority výstavby, rekonštrukcie a
obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií, vyčísliť náklady a zdroje financovania potrebné k
uskutočneniu aktivít uvedených v pláne na obdobie rokov 2021-2027.

___________________________________________________________________________________
Telefón

E-mail

+421556001384

ou-ke-oszp@minv.sk

Internet

IČO
00151866

Hlavným zámerom dokumentu v časti týkajúcej sa rozvoja verejných vodovodov pre územie Košického
kraja je do roku 2027 zvýšenie počtu obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov a zaistenie
dodávky zdravotne bezpečnej pitnej vody. Budú stanovené priority a podmienky realizácie výstavby
chýbajúcej vodohospodárskej infraštruktúry. Návrhy na výstavbu verejných vodovodov budú smerované
do obcí bez vodovodu, do zvýšenia počtu obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov a do
zabezpečenia bezproblémového zásobovania obyvateľov pitnou vodou z hľadiska kvality a kvantity
dodávanej pitnej vody. Súčasťou plánu bude tiež návrh na dostavbu, rekonštrukciu existujúcej
vodohospodárskej infraštruktúry.
Hlavným zámerom dokumentu v časti týkajúcej sa rozvoja verejných kanalizácií pre územie Košického
kraja do roku 2027 je výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí a čistiarní odpadových vôd
vrátane ich rekonštrukcie. Priority sa pritom odvíjajú od veľkostných kategórií obcí (počtu ekvivalentných
obyvateľov), ako aj od situovania aglomerácií v chránených vodohospodárskych oblastiach. Taktiež sa
uvažuje s priebežnou realizáciou, budovaním, rozširovaním a zvyšovaním kapacity stokových sietí a
čistiarní odpadových vôd vo všetkých ostatných obciach Košického kraja, t. j. obciach nezaradených
medzi prioritné.
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027,
podlieha posudzovaniu vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie, podľa zákona, nakoľko
svojim charakterom spĺňa definíciu strategického dokumentu podľa § 3 písm. d) zákona a predmetu
konania podľa § 4 ods. 1 zákona.
Okresný úrad ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona zverejnil podľa § 6
ods. 2 zákona oznámenie o strategickom dokumente na webovom sídle Ministerstva
životného prostredia na adrese https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnychvodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosi a predložil oznámenie o strategickom dokumente na
zaujatie stanoviska schvaľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutým obciam.
V zmysle § 6 ods. 6 zákona, boli na okresný úrad doručené stanoviská dotknutých orgánov, dotknutých
obcí, v ktorých bolo vznesených niekoľko konkrétnych pripomienok a požiadaviek k vypracovaniu
predmetného strategického dokumentu.
Dňa 24.07.2020 bolo na okresnom úrade uskutočnené prerokovanie rozsahu hodnotenia za účasti
zástupcu obstarávateľa a niektorých dotknutých obcí.
Po preštudovaní predloženého oznámenia, s prihliadnutím na doručené stanoviská a po prerokovaní
rozsahu hodnotenia strategického dokumentu, okresný úrad určuje podľa § 8 zákona nasledovný rozsah
hodnotenia strategického dokumentu:
1.VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE:
Vzhľadom na charakter tohto strategického dokumentu ako aj vzhľadom k procesu jeho spracovávania,
bude strategický dokument „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie
Košického kraja na roky 2021-2027“ spracovaný v jednom variante. Pre ďalšie hodnotenie podľa
zákona sa určuje okrem nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa strategický dokument
neprijal a nerealizoval) aj variant riešenia strategického dokumentu uvedený v oznámení o strategickom
dokumente.
2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV
2.1. Všeobecné podmienky
2.1.1. Obstarávateľ zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu najmenej v rozsahu
určenom podľa § 8 ods. 3 zákona a výsledok hodnotenia uvedie v správe o hodnotení strategického
dokumentu, vypracovanej podľa § 9 ods. 3 zákona. Vzhľadom na povahu a rozsah strategického
dokumentu je potrebné, aby správa o hodnotení strategického dokumentu obsahovala rozpracovanie
všetkých bodov uvedených v prílohe č. 4 zákona, primerane k charakteru strategického dokumentu.
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2.1.2. Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram ani žiadne
špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia vplyvov strategického dokumentu.
2.1.3. Obstarávateľ doručí na okresný úrad kompletné vyhotovenie správy o hodnotení strategického
dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu v počte 1 ks a 1 x na elektronickom nosiči.
2.2. Špecifické požiadavky
Zo stanovísk vyjadrených v rámci prerokovania návrhu rozsahu hodnotenia a zo stanovísk doručených v
zmysle § 6 ods. 6 zákona k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynula potreba v správe o hodnotení
činnosti podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovaným strategickým
dokumentom:
2.2.1. Z hľadiska záujmov ochrany prírody vyhodnotiť vplyvy navrhovaných stavieb alebo rekonštrukcií
prvkov verejných vodovodov a kanalizácii na dotknuté chránené územia v zmysle zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov s návrhom opatrení na zmiernenie týchto
vplyvov.
2.2.2. Do správy o hodnotení strategického dokumentu zahrnúť údaje o rozsahu rozostavaných stavieb v
percentách v jednotlivých obciach s uvedením potrebných finančných prostriedkov na ich dobudovanie.
2.2.3. Pri vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu brať do úvahy všetky stanoviská a
požiadavky, ktoré budú zaslané k určenému rozsahu hodnotenia.
2.2.4. Vyhodnotiť akceptovanie, resp. neakceptovanie všetkých doručených pripomienok k oznámeniu,
resp. k rozsahu hodnotenia a v samostatnej kapitole zhodnotiť splnenie jednotlivých bodov tohto rozsahu
hodnotenia.
UPOZORNENIE
Navrhovateľ s ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou
pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby je povinný podľa § 31 ods. 1 zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijať vhodné
technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov
sa vykonáva v súlade s týmto zákonom. Uvedené opatrenia je prevádzkovateľ povinný podľa potreby
aktualizovať.
Ak spracovanie osobných údajov bude vykonávať sprostredkovateľ v mene navrhovateľa, navrhovateľ
môže podľa § 34 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov poveriť len sprostredkovateľa, ktorý poskytuje dostatočné záruky na
prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov
spĺňalo požiadavky tohto zákona a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Na poverenie
sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov podľa prvej vety sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.
Podľa § 8 ods. 7 zákona obstarávateľ zverejní rozsah hodnotenia strategického dokumentu bezodkladne
po jeho doručení, ak ide o strategický dokument s miestnym alebo regionálnym dosahom, formou
informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým.
V súlade s § 8 ods. 6 zákona bude rozsah hodnotenia zverejnený aj na webovom sídle Ministerstva
životného prostredia SR – https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickehosamospravneho-kraja.
Podľa § 8 ods. 8 zákona verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie
osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do 10 dní od jeho
zverejnenia podľa § 8 ods. 6 zákona okresnému úradu, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.

Doručuje sa
Obstarávateľ
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1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných
zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice.
Dotknuté orgány
1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
2. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
3. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice
4. Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava
5. Okresný úrad Košice – okolie, Hroncova 13, 041 70 Košice
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- odbor starostlivosti o životné prostredie
- odbor pozemkový a lesný
6. Okresný úrad Michalovce
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
- odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
- odbor pozemkový a lesný, Sama Chalupku 18, 071 01 Michalovce
7. Okresný úrad Rožňava
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Janka Kráľa 1, 048 01 Rožňava
- odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
- odbor pozemkový a lesný, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
8. Okresný úrad Sobrance
- odbor starostlivosti o životné prostredie, Tyršova 12, 073 01 Sobrance
9. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
- odbor starostlivosti o životné prostredie
- odbor pozemkový a lesný
10. Okresný úrad Trebišov
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M. R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
- odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov
- odbor pozemkový a lesný, Námestie mieru 804, 075 01 Trebišov
11. Okresný úrad Gelnica , Hlavná 1, 056 01 Gelnica
- odbor starostlivosti o životné prostredie
12. Okresný úrad Košice (v sídle kraja)
- odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 041 26 Košice
- odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, Komenského 52, 041 26 Košice
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 26 Košice
- odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice
- odbor pozemkový a lesný, Zádielska 1, 040 78 Košice
13. Okresný úrad Košice
- odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice
14. Okresný úrad Prešov (v sídle kraja), Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
- odbor výstavby a bytovej politiky
- odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- odbor starostlivosti o životné prostredie
- odbor pozemkový a lesný
15. Okresný úrad Banská Bystrica (v sídle kraja) Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 04 Banská Bystrica
- odbor výstavby a bytovej politiky
- odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- odbor starostlivosti o životné prostredie
- odbor pozemkový a lesný
16. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, Komenského 62/50, 040 01 Košice
17. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Poprad, Hraničná 662, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod
- západ
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18. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad, Hraničná 662, 058 01 PopradPriemyselný obvod – západ
19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice
20. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, Sama Chalupku 1229, 071 01
Michalovce
21. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 075 01
Trebišov
22. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Špitálska 2212/3, 048 01 Rožňava
23. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Mickiewiczova 6, 05201
Spišská Nová Ves
24. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
25. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica, Sládkovičova 6758/31, 974 05 Banská
Bystrica
26. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 910, 040 01 Košice
27. W-Control, s.r.o., Poprad, Hraničná 668, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ
28. AQUA SPIŠ plus, s.r.o. Rudňany, Rudňany 433, 053 33 Rudňany
29. AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo, s.r.o., Rudňany, Rudňany 433, 053 23 Rudňany
30. AQUASPIŠ spol. s.r.o., Sadová 12/2081, 05201 Spišská Nová Ves
31. PROX T.E.C Poprad, s.r.o., Poprad, Dlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad
32. VaK Servis, s.r.o., Poprad, Mnoheľova 4984/3b, 058 01 Poprad
33. EKOSERVIS s.r.o., Veľký Slavkov, Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov
34. EKOSERVIS Slovensko, s.r.o., Veľký Slavkov, Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov
Dotknuté obce
1. Obce a mestá Košického kraja

RNDr. Darina Barabasová
vedúca oddelenia
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Obec Arnutovce, Arnutovce 64, 053 13 Arnutovce
Obec Betlanovce, Betlanovce 23, 053 15 Betlanovce
Obec Bystrany, Bystrany 121, 053 62 Bystrany
Obec Danišovce, Danišovce 33, 053 22 Danišovce
Obec Harichovce, 1.mája 25, 053 01 Harichovce
Obec Hincovce, Hincovce 28, 053 63 Hincovce
Obec Hnilčík, Hnilčík 38, 053 32 Hnilčík
Obec Hnilec, Huta 77/6, 053 75 Hnilec
Obec Hrabušice, Hlavná 171, 053 15 Hrabušice
Obec Chrasť nad Hornádom, Chrasť nad Hornádom 165, 053 63 Chrasť nad Hornádom
Obec Iliašovce, Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
Obec Jamník, Jamník 101, 053 22 Jamník
Obec Kaľava, Kaľava 63, 053 42 Kaľava
Obec Kolinovce, Kolinovce, 053 42 Kolinovce
Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy
Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce
Obec Lieskovany, Lieskovany 50, 053 21 Lieskovany
Obec Markušovce, Michalská 51, 053 21 Markušovce
Obec Matejovce nad Hornádom, Matejovce nad Hornádom 97, 053 21 Matejovce nad Hornádom
Obec Mlynky, Mlynky 324, 053 76 Mlynky
Obec Odorín, Odorín 266, 053 22 Odorín
Obec Olcnava, Jarná 2, 053 61 Olcnava
Obec Oľšavka, Oľšavka 39, 053 61 Oľšavka
Obec Poráč, Poráč 61, 053 23 Poráč
Obec Rudňany, Rudňany 234, 053 23 Rudňany
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