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Zvesené dňa:

Vec

oznámerrie o strategickom dokutnente ,,Plán rozvoja veľejných vodovodov a veľejných
kanalizácií pľe územie Žilinského kraja na roky 202l _ 2027" _ zaslanie oznámenia
obstarávatel', okresný úrad Žilina,. oszP, úsek ŠVS,doručil okľcsnému ťrľaduŽilina, odboru
staľostlivosti o životnéprostredie' úseku EĺA/SEA, podlla $ 5 ákona č.2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životnépľostľedie a o Zmelle a doplnerrí niektoýclr ákonov (d:alej len ,'ákon") oznáĺrrellie
o vypľacovaní strategického dokumentu ,,Plán rozvoja verejných vodovoĺlov a verejných kanalizácií pre
úzenrie Žilinského kraja na roky 202l' _ 2027", ktoľévárrr pocll'a $ 6 ods.2 zákona ako dotknutej obci
zasielame. Návľh uvedeného strategickélro dokulnentu svojimi parametranrije podl'a $ 4 ods.l pľedmetom
posudzovania podl'a tolrto ákona.
okľesný fuadŽilina Vás vyzýva, abY ste podla $ 6 ods.5 zákona, ako dotknutá obec infoľmovali
do 3 dní od doľučeniatohto oznámenia o tomto oznámení verejnost' spôsobom v mieste obvyklým
a zároveň verejnosti oznámili' kedy a kde je moŽr-ré do oználrretlia nahliadrluť, robiť si z neho odpisy, vypisy
alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. oznámenie musĺ byť veľejnosti sprístupnenénajmenej
po ĺlobu t4 dní od jeho ĺloručenia.Verejnosť môŽe doručit' svoje písomnéstanovisko okresnému úľadu
Žilinado 15 dnĺ odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené'
oznámettie o strategickom dokumente zverejnené aj na internetovej stľánke:
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OZT.{AMENIE O STRATEGICKOM DOKUMET\TTE
podľa zákona č.2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životnéprostredie
a o Zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov

Plán ľozvoja veľejných vodovodov a verejných kana|ĺzácií
pre územie Zilinského kľaja
na rol1y 202Í - 2027

ŽIlina, jul2a20

I

L Zá|<lzdné údaje o obstaľávatel'ovi
1. Názov
Ministerstvo rmútra Slovenskej republiky
okresný urad Žilina. odboľ staľosilivosti o životnépľostľedie

2.Identifikačnéčíslo
00 151 866

3. Adresa sídla
Vysokoškolákov 8556/338, 010 08 Žilina

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne čísloa iné kontaktné údaje opľávneného zástupcu
obstaľávatel'a
Ing. arch. Pavel Kĺopitz
vedúci odboru starostlívosti o životnépľostredie
Vysokoškolákov 8556/338, 010 08 Ži|ina
tel. číslo:04I733 5670
e-mail : pavel.kľooitz@minr''sk

5. Meno, pľiezvisko, adľesa' telefónne čísloa iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od
ktorej možno dostat' relevantné infoľmácie o strategickom dokumente, a miestô na
konzultácie
Ing. Dagmar Grófová
vedúca oddelenia štatnej správy vôd a vybľaných zložíekživotného
pľostľedia kÍaja

Vysokoškolákov 8556/3 38
tel. číslo:04I733 5696
e-mail : dagmaľ. gľofova@minv.sk

II. Zá|<]adné údaje o
1.

stľategickom dokumente

Názov

Plán rozvoja veĺejných vodovodov a veľejných kana|izácií pre územie Žilinského kĺaja na roky
202r -2027
2. Charakter

Plán ĺozvoja r'erejných vodovodov a verejných kana\izácií pľe územie Žilinského kraja na ľoky
2021 - 2027 (ďaIej len ,.Plán V\raVK 2021
- 2027") patľíku koncepčným doĹumentom
obsahujúcim návľh investičnéhoplánu, vľátane odhadu investícií potľeĹných na obnovenie
existujúcej inťraštrukrury _ veľejných vodovodov a verejných kanaIizácií. V súčasnostije ptatný
pre obdobie 2016 _ 202I a tr'orí prílohu Vodného plánu Slovenska. Za účeiomsplnenia pĺatlcĹ
zék\adných podmienok aktuaiizor'aného planovania investícií do odvetr,ia vodohospoáárst'a
a odpadových vôd bude existujúci dokument nahĺadený novým dokumentom, platn;i,rn na roky
2021

-2027.

2

1

Plan vV

a

vK 2021

a Stľategických materiálov

2027 pozostáva

z nasledovných koncepčných, plánovacích

:

- ĺr,ĺ''rozvojaverejných vodovodov pre územie Žilinského kľaja
- Plan.o'.,o]u veľejných kana\izáciípre územie Žilinského kĺaja

Strategické materiály patria k zakladným ľámcornfon dokumentom pľipravovaným za účelom
usmernenia pľípravy,plánovaĺria, realizáciq rekonštrukcie a obnovy verejných vodovodov,
komrrnálnych stokových sietí a čistiamíodpadových vôd do roku 2027. Smerujú k naplňaniu
požiadavíekkladených európskou a narodnou legislatívou. Pri worbe materiálov sa berú
do úr,ahy taktieŽ kritéľiáapožiaóavky vyplyvajúce zo strategických a koncepčných materiálov,
techĺických noľiem a enviľonmentálnych kritéľií.Ich ľea1izácia je pľitom závislá od možnosti
zabezpečenia Íinančnýchpľostriedkov'
Plan veľejných vodovodov a veĺejných kanalizácií na roky 202I - 2027 , podlieha posudzovaniu
\plyvor' na Životné prostľedie, podľa zákoĺa č. 2412006 Z. z. o posudzovaĺrívplyvov na životné
prostľedie a o Zmene a doplnení niektoqých zákonov v znení neskoršíchpredpisov (ďďej len
,.zákono'), nakoľko svojim charaicterom spiňa definíciu strategického dokumentu podľa $ 3 písm.
d) zákona a predmetu konania podľa $ 4 ods. 1 zŕkona.

Podľa $ 37 ods. 3 zákona č. 44212002 Z. z. o verejných vodovodoch a veľejnýchkarĺalizáciách
a o znene a doplnení zákona č. 21612001 Z. z. o regu1ácii v sieťových odvetviach v znení
neskoľšíchpredpisov (ďalej len .,zákon o VVaVK") okľesný úľadv sídle kľaja vypľacúva plán
rozsloja veľejných vodovodov a verejných kanalizácíí. V súlade s $ 36 ods. 3 písm. b) v spojení
s $ 37 ods. ó zákana o VVaVK jeho schválenie na obdobie šiestich rokov je v kompetencii
Ministeľstva Životného prostredia Slor'enskej ľepubliky.
3.

Hlavné ciele

P1an

-

VVaVK2}2I -2021 mázaciel:

-

spracovat' akÍuálnu ana|ýzu súčasnéhostavu zásobor'ania pitnou vodou a systému
odvádzaniaa čistenia odpadových vôd v Žilinskom kĺaji,
sumaľizovať legislatívne požiadavky EÚ a SR ako aj súvisiace koncepčnémateľiály SR
ovplpňuj úce ciele strategických materiálor',
deťrnovať stľatégiuľozvoja veľejných vodovodor' akanalizácií so zohľadnením prognó4'
vyvoja obyvateľstva, pľodukcie odpadovej vody apožiadaviek na ochľanu zdravia
obyvateľstv a a živ otĺéhoprostľedia,
stanor'iť prioĺity výstar'by, rekonštrukcie a obnovy verejných r'odovodov a verejných
kanalizácií)
inr'estičná stľatégiazásobovania pitnou vodou a odkanalizovania.

Jednotlivé časti strateeického materiálu budú zamerané na dosiahnutie nasledormých cieľor':
nÝch r'odovodov ore územie linského kĺaia - Strategickým cieľom
Plán rozvoia
do ľoku 2027 je zqýšenie počtu obyvateľov zásobovaných zverejných r'odovodov
a zaistenie dodávky zdľavotne bezpečnej pitnej vody. Na základe aktualizácie analýzy
úĺovnezásobovaĺria pitnou vodou sa stanovia pĺioľitya podmienky realizácie výstavby
chýbajúcej vodohospodáĺskej infraštľuktúry.Návľhy na vý-star'bu verejných vodovodov
budú smerované do obcí bez r'odor'odu; do 21'ýšenia počtu obyvateľor' zásobovaných
z verejných l'odovodov a do zabezpečenia bezploblémor'éhozásobor'ania ob1'vateľov
pitnou vodou z hľadiska kva1iry' a kr'antiry_ dodár'anej pitnej t od)'. SúčasĹoup1anu
J

t

rczvoja veľejných vodovodov bude tiež návľh na dostavbu
vodoho spodarskej infľaštruktúry'

a

rekonštľukciu existujúcej

Plan
- ciele rczxoja verejných
karlalizácií do roku 2021 sú, prioritne zaĺrleľanéna qýstavbu, ľozšíreniea zýšenie
kapacity stokouých sietí a čistiarníodpadových vôd vľátane ich rekonštrukcie. Pľiority sa
pľitom odvíjajúod vel'kostných kategórií obcí (počtu ekvivalentných obyvateľov) ako aj
od sifuovania ag1omerácií v chĺánených vodohospodaľskych oblastiach. V rámci
definovaných cieľov sa uvaŽuje tiež s pľiebežnou rea\izáciorl'. budovaĺrím,rozšiľovaním
a zvyšovarum kapacity stokových sietí a čistiarníodpadoqých vôd vo všetkých ostatných
obciach Zilinského Waja, t. j. obciach nezaradených medzi prioritné.
4. Obsah

Plan VVaVK 202I

- 2027 prostredníctvom textovej a tabuľkovej formy poskytne ana!ýzu
súčasnéhostavu, syntézu a návľhy. riešenia problematiky veľejných vodovodov a verejných
kana|tzácií v Žilinskom kĺaj i..

Dokument sa zameria na legislatívne ýchodiská a dôvody jeho vypracovania vrátane prehl'adu
ľoáodujúcich prár"nych predpisov uplatňovaných pľi jeho tvorbe. Ana|ýza súčasnéhoStaW

zásobovania obyvateľor'pitnou vodou poukaže na dostupnosť r'erejných vodovodov, mieľu ich
rozostavarrosti, ako aj celkovú sumarizáciu v súčasnosti r,yrrŽívaných vodných zdrojov'
hodnotenie zásobovanosti a vybavenosti obcí. osobitne budú pľedmetom analýzy aglomerácie
s doposiaľ absentujúcim systémom zásobovania zverejných vodovodov. Na základe pľognózy
ryvoja kvality a kvantity rryuŽívaných vodných zdrojov, mieľy ich ohĺozenosti, Stavu ochmny
a potreby vody bude navľhnutá , stratégia optimálneho ľozvoja verejných vodovodov
a zásobovania ob).Vateľstva. Definujú sa prioľity v oblasti výstavby a rekonštrukcie

l'odoho spodarskej infraštruktúry.

Neoddeliteľnou súčast'oudokumentu je investičná stratégia zásobovania pitnou vodou do roku
2027.

obsah časti stľategickéhomateľiálu Plán ľozr'oja verejných vodovodov pre územie Žilinskeho
kľaja naĺoky 2021 -2027 bude v rámci textovej časti pozostávať znasledovných kapitol:

-

_
-

Uvod

o

a dôvody vypracor'ania plĺínuľozvoja r'erejných
vodovodov
Prehľad rozhodujúcich právnych pľedpisov uplatňovaných pri tvorbe plĺínurczvoja
verejných vodor'odov
Analýza súčasnéhoStaW zásobor'ania pitnou vodou v Žilinskom kľaji
r Hodnotenie súčasnéhostavu zásobovania obyvateľov pitnou vodou
obce s verejným r'odovodom
. obce s ľozostalĺanýmvodovodom
. obce bez r'eľejnéhovodor'odu a návrh na riešenie
Vodovody probiémové z hľadiska kvality dodávanej vody, nedostatočnej
kapacity vodných zdrojov a nár'ľh na riešenie
Legislatívne východiská

o ld16js

1z6d;,

4

1

.
.
.
.
.

Súčasnýstav a progĺóza kvality a kvantity v5,užívaných povrchových a
podzemných vodných zdľojov a ich ohľozenosť
V}n:žír'anévodné zdroje na zásobovanie pitnou vodou
Posúdenie súčasnéhostavu ochľany vodných zdrojov
Zdtoje problémovéz hľadiska dodávanej kvďity a kvantity a návľh na ich
vyľadenie zptevádzky
Zásady ekologicky optimálneho využívania zdrojov vody ako súčasľ

kĺajiny

Stľatégiaoptimálneho rozvoja veľejných vodovodov a prioľity výstavby
o Potreba vody pľe navrhnuý optimálny rozvoj
o Rámcová bilancia zdrojov a potrieb vody
o Stľatégiazásobovania obyvateľstva nauzemí bez veľejných vodovodov
. Koncepcia krgia potrieb pitnej vody
o Nahľadné zásobovanie vodou
. Vplyv realizácie plár.ru rozvoja veľejných vodovodov na ekologické podmienky
kľaj iny a rcnĺoj regiónor.
o Pľedpokladané naklady na realizáciu Planu rczxojaverejných vodovodov
o Investičná stľatégia zásobovania pitnou vodou do ľoku 2025

Tabuľkové pľílohy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hodnotenie zásobovanosti a r,ybavenosti obcí r,odor'odmi podľa okresov
Zoznam obcí s veľejn;ým vodovodom a počtom zásobovaných obyvateľov podľa okľesov
Zoznam obcí s veľejným vodovodom podľa vodĺírenských spoločností
Prehľad obcí s rozostavaným vodovodom
Zoznam obcíbez verejného l,Ôdovodu podľa okľesor'
Zoznarn vyuŽívaných vodných zdľojov na zásobor'anie pitnou vodou
'1. Návrh na ľiešenie obcí bez verejného vodor'odu
8. Vodovody problémové z hľadiska kr'alib, dodávarrej vody, nedostatočnej kapacity
vodných zdľojov, z hľadiska veľkých strát a nár'rh na ich riešenie
9. Investičná stratégia zásobovania pitnou vodou podľa vodarenských spoločností

P
a
Pľe tvoľbu planu rozvoja verejných kanalizácíí sú určujúcepoŽiadavky, na odvádzanie a čistenie
odpadoých vôd, definovaĺréprávn1,ĺni predpismi na úľovniEU a SR, ako aj existujúcimi
koncepčnými a stľategickými materiálmi. Ich rozboľ bude tvoriť základný vstup pre účely
spľacovanie dokumentu. Kĺitériározvoja verejných kanalizácíí sa odvíjajú od legislatívnych
poŽiadaviek, technického star,u a funkčných požiadaviek na stokové siete a čistiarne odpadoqých
vôd. Ciele rozvoja veľejných kanalizácií do roku 2027 sa stanovia najmä s ohľadom na potrebu
eliminácie environmentálnych vpl1nĺov, zabezpečenie funkčnosti systému a ekonomickej
udľŽateľností.Eko1ogicko-technické kľitériábudú uľčujúcepľe pľioľitizáciu naliehavosti
výstavby, ĺekonštľukcieverejných kanalizácíí. Investičnénákladné aktivity na rcalizáciu
kanalizačných stavieb budú pokľ5.té zviacerých finančných zdrojor,.
obsah (osnova) časti stľategického mateĺiálu Plán rozvoja r'erejných kana|izácií pľe územie
Žilinského kľaja na roky 202I - 2a27 bude v ľámci textovej časti pozostávať znasledovných
kapitol:.
- Uvod

5

Pľávny rámec pľe odvádzanie

a čistenie
odpadových vôd' pľehľad
-rozvoja
ľozhodujúcich pľávnych predpisov SR a EU'komunálnych
upiatňor'aných pľi tvorbe planu
verejných kanaljzácií
r Konkľetizácia zásadĺých požiadaviek európskej anarodnej právnej upľavy vo
vďahu k odvádzaniu a čisteniu odpadových vôd vrátaná vygeneiovaných
podmienok a ich časovéhoharmonogľamu
. Uplatnenie koncepčných a strategických materiaIov
Analýza súčasnéhostavu odvádzariaa čistenia odpadových vôd
l Prehľad súčasnéhostavu v odvádzaní a čisteníodpadoých vôd v Žilinskom kraji
o Nedostatky, ľespekĺíveľozhodujúcepľoblémyvyskyrujúce sa v súčasnosti
v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd
o Pozitír'a v oblasti verejných kanalizácií
o Plnenie kritériíustanovených smernicou 9ll27llEHS
Koncepčnéa strategické ýchodiská uplatnené pri návrhu planov ľozvoja veľejných
karlaIizácíí
o Koncepcia vodohospodáľskej politiky Slovenskej ľepubliky, jej hlavné cie1e
avn'ah k tn'alo udržateľnémurozvoju
r Environmentálne a technické kľitériápľe stanovenie pľiorít rozvoja veľejných
kanalizácií
Te chni cké kľitéri á p áno v rc zv oj a veľej ných kaĺa\ízácií
o Zŕk1adnéfunkčnépožiadavky na stokové siete
o Zékladnépožiadavky na čistiame odpadových l'ôd
o Tvorba kaľralizačnýchsystémov
o Princípy a kritéľiápľe návľh kanalizačných systémov
Pľi oľity ýstavby kanaIizácií
o Ekologicko-technické,kľitéľiá na zák\ade, ktoých bola lryťvorená prioľitizácia
naliehavo sti ýstavby veľej ných kanaltzácií
Ciele ľozvoj a veľejných kanalizáctí
o Vymedzenie konkľétnych cieľov rozvojaveľejných kanalizácíí
Investičná stratégia odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v Žilinskom kľaji podľa
pľipravených projektov vodárenských spoločnostía obcí
l Vyčísleniepočtu kanalizačných systémov
Závet
1

Tabuľkovépľílohy:
1' P'gl|"d. súčasnéhostavu v odvádzaní a čisteníkomunálnych odpadových vôd
v Zilinskom kľaji v členenípodľa obcí a okľesov
2. Plán rozvoja verejných kanalizácií pľe územie Žilinského kĺaja v členenípodľa vel'kosti
kanalizačných systémov - zatadenie obcí do kaľralizačných systémov
3. Investičná stratógia zásobovania pitnou vodou a odkanalizovanía podľa údajov
jednotlivých vodáľenských spoločností- kanalizácie

5. Uvažovanévariantné riešenia zohl'adňujúce ciele a geograficlý rozmeľ strategického
dokumentu
Strategické mateľiály tr'oľiace súčast'PlánuVVaVK 2O2I
vaľiante riešenia.

6

-

2027 sú pripľavované l,jednom

t

6.

Vecný a časový harmonogľam prípľnw schval'ovanĺa
^

júI2020 - novembeľ 2020
posúdenie vplyvov strategického dokumentu
na životnépľostľedie podľa zékona

Vecný a časoý harmonogram prípľavy

Vecný

decembeľ 2020
pľedloženieupraveného mateľiálu, podľa
závercv posúdenia strategického dokumentu

a časoqý haľmonogľam schvaľovania:

7.Yzťah k iným strategiclým dokumentom
Plán VVaVK 2O2I _ 2a27 nadviizuje na existujúce strategické materiály schválené na obdobie
ľokov 2016 - 202I PIán rozvoja veiejných vodor'odov pre územie Slovenskej republiky a Plan
romojaverejných kana\ízácií pre uzanie Žilinského kĺaja. Rovnako tak súvisís nasledovnými
stľate gickými dokumentmi
Vodný plan Slovenska ktoľý obsahuje Plaĺr manaŽmentu spľávneho uzemĺa povodia Dunaja
a Plán manažmentu správneho uzemĺa povodia Visly,
Plaĺr rozvoja veľejných vodovodov pre Slovenskú ľepubliku,
IJzemný p1an Veľkéhoúzemného celku Žilinského kraja v zneníjeho zmien a doplnkov,
Náľodný pľogram S1ovenskej republiky na vykonávanie smernice Rad1' 9Il2'7||EHS o čistení
komuná1nych odpadoqých vôd v znení smemice Komisie 98/15lES a naĺiadenia Euĺópskeho
:

parlamentu a Rady I882I2OO3IES, Plán hospodaľskeho a sociálneho rozvoja Žsr a
rozvojové plĺínymiest a obcí v kľaji,
Smemica Rady 98/83/EHS z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej pre ľudskúspotrebu
Nár,rh koncepcie starostlivosti o Životné prostredie Žitinského kĺaja
Plany rczvojaa koncepčné mateľiály vodarenský-ch spoločnostípôsobiacich na územíkľaja
operačný progÍaĺn kľalita životnéhopľostľedia na pľogramor'é obdobie20L4 -2020,
Stľatégia, zásady apriority štátnej environmentálnej politiky Slovenskej ĺepubliky,
Smeľnica Komisie (EU) 2015 11'787 zo 6. októbra 2015, kÍoľou sa menia prílohy II a III
smeľnice Rady 98/83/ES o kvalite vody uľčenejna ľudskúspotľebu,
Zelenšie Slovensko; Stľatégiaenvironmentálnej politiky Slovenskej ľepubliky do roku 2030,
Návľh orientácie, zásad

8.

a

prioľítvodohospodarskej poiitiky SR do roku2027,

orgán kompetentný na jeho prijatie

Kompetentný organ na schváleníe stĺategickéhodokumentu je Ministeľstvo životnóho prostredia
Slovenskej republiky.

9.

Dľuh schval'ovacieho dokumentu

Strategický dokument bude schválený Ministerst\/om životnéhoprostľedia Slovenskej ľepubliky
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III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch stľategického dokumentu na
životnéprostľedie vľátane zdravia
1.

Požiadavlry na vstupy

Podkladoým materiálom pre vypracovanie Plánu VVaVK 2021 - 2027 budú existujúce
strategické materiály platné do roku 202I; t. j. Plan romoja veľejných vodovodov pre územie
Slovenskej republiky a Plan romojaverejných kana|izáciípre územie Žilinského kľaja.

Plán ľozvoia veľeinÝch
ore územie Žilinského kĺaia
Vypracovanie, vyhodnocovanie, aktualizovanie Planu ľozr'oja verejných vodo.vodov pľe územie
Zilinského l<raja zabezpečuje okĺesný uľad v sídle kĺaja _ t. j. okĺesný urad ŽíIina. v súlade so
zĺákonom o

VVaVK.

Zákoĺom oVVaVK' zákonom Slovenskej naľodnej rady č. 35512007 Z. z. o ochrane, podpore
arozvoji verejného zdtavia aozínene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších
predpisov' zákonom Slovenskej naľodnej rady č. 36911990 Zb. o obecnom ztiadení v zneli
neskorších pľedpisov, spo1u s vykonávacími pľedpismi, ktoré stanovujú hygienické požiadavky
na pitnú vodu, početnosť a rozsah kontľoly kvality pitnej r'ody bol vyĺnedzený ľámec na riadne
fungovanie zásobovarria pitnou vodou a zfuoveň' je zaistená plná zlučiteľnosťprávnych
predpisov SR s 1egislatívnymi predpismi EU (smeľĺica 98/83/ES o vode určenej na ľudskú
spotľebu).

Zékladným vstupom pre vypracovanie dokumentu budú existujúce pľávne pľedpisy, strategické
materiály, uzemný plán vyššiehoúzemnéhocelku a opeľačnýpľogľam Kvalita životného
prostredia.

Plán rozvoia

Ých kanalizácií ore územie Žilinského kľaia

Zabezpečenie zodpovedajúceho odvádzania a čistenia odpadoých vôd je stanovené
požiadavkami smernice 9Il27LE,}i'S a záväzkami, }Íorésa Slovenská republika zaviaza\apIruť
v rámci predvstupových rokovaní s EU a ktoré sú jednoznačne definol,ané i v zákone
é.36412004 Z. z, o vodách a o Zmene zákona Slovenskej narodnej rady č. 3'1211990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zakon) v zneni neskorších pľedpisov.
Plán ľozvoja veľejných kanalizácií Žiiinského kraja je spľäcovaný na zák|ade Planu rozvoja
verejných kanalizácií pĺe územie SR s r1.uŽitím podkladov a mateľiálov, údajov o schválených
alebo pripľavovaných projektoch získaných od vodaľenských spoločnostív kľaji' obcí, Veľkého
územného celku Žilinského kľaja. Rovnako boli r,1ružitémateÍiály spracované pľe určenie staru
a potrieb v odkanalizovaní a čisteníkomunálnych odpadoqých vôd, pre rľčeniekanalizačných
systémov a prioľítodkanalizovania, ako aj dostupné údaje z databéu vÚVH, SHMÚ alebo
štatistických údajov. PIán rozvoja kr'aja vychádza z aktualizovaného Narodného prograÍnu
Slovenskej ĺepubliky pre vykonár,anie smernice Rad;' 9I|27I/EHS o čisteníkomunalnych
odpadových r'ôd t, znení smeľnice Komisie 98/15/ES a nariadenia euľópskeho paľlamentu
a Rady 1882/2003/ES.
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Cieľom naplňania planov ľozvoja veĺejných vodovodov a verejných kana|izácií je dosiahnuť
najednej StÍane rczvoj obecnej infraštruktrľy' ľespektíve zýšeníeúľovnesarritácie, komfortu
byvania a Životnej úľovne obyvateľstva a na stľane druhej zvýšenúochľanu a zlepšenie stavu
príľodných zdrojov vôd, vodných ekosystémov ako aj zdravia ľudí.
z. Úoaie o výstupoch

Výstupmi posúdenia strategického dokumentu bude ministerstvom životnéhoprostredia
Slovenskej ľepubliky schválený stľategický materiál. Plan

VVaVK

2021

-

2027 zostaví súboľ

veľejných kanalizácií' ktoľébudú slúžiĺako
ĺozhodovací nástroj pľe smerovarrie podpory v pláne navrhnutých investičných akcií v oblasti
veľejných vodovodov a verejných kanalizácií. Efektívnym nástrojom štatnej po1itiky

pľiorítvýstavby veľejných vodovodov

a

na naplnenie záväzkov SR l, oblasti verejných r'odovodov a veľejných kanalizácií bude finančná
podpora len tých akĺivít'lctoľébudú v sú1ade s týmto plánom WaVK 202Í _2027.
3. Udaje o

priamych a nepľiamych vplyľoch na životnépľostredie

Vplyvy na životnépľostredie budú závis\é od rozsahu, charakteru aktivít planovaných

v strategickom dokumente ich iokalizácie a spôsob implementácie stľategických cieľov. Ciele
stľategického dokumentu viazarré narcalizáciu, rekonštrukciu a obnovu technickej infraštruktury
budú spájané pľevažne s negatívnyĺni vplyvmi lokálneho, kĺátkodobého a reveľzibilného
chaľa}:teľu. Potenciálne významné negatívne vplywy budú eliminované už v štádiu definovania
cieľov stľategického dokumentu a to zohľadnením platných prár'nych pľedpisov, prírodných

podmienok, poznatkov o zĺnene klímy, tľendov vo vyvoji nĺírokov na vstupy ako aj
rešpektovaním zékJadĺýchpľincípov ochľany životného pľostredia. Charakter dokumentu, jeho
zameľanie a ciele, vo všeobecnosti rrpvarajú pĺedpoklad pre prevahu dlhodobých pozitívnych
vp11vor' na životnépľostredie a pbukazujú na prínos v eliminácii existujúcich negatívnych
vplyvov pľedovšetk1fon na povľchovéa podzemné vody.
4.

vplr'

na zdľavotný stav obyvatel'stva

Schr,álením strategického dokumentu Sa nepredpokladá významné dlhodobé negatívne
ovpl1vnenie Životného prostredia azdravia obyvatel'stva. S implementáciou dokumentu sa bude
spájat'niekoľko trvalých pozitívnych vplyvov na zdľavie. Rozsah týchto vplyvov bude pritom
závlslý od miery a úspešnostírcalizácie aktivít navľhovaných, či už v oblastl' zabezpečenia
dostupnosti r'odných zdtojov, Zdľavotne bezpečnej pitnej vody, ako aj v oblasti odkanalizovania
obcí a zabezpečenia čistenia odpadových vôd. Negatívne \'pl}.Vy možno skôr očakáva1 1' prípade
neschválenia strategického dokumentu. Existujúce strategické materiály a dokumenty
nepokrýĺĺajúa neľiešiaproblematiku dostatočne, komplexne a s dopadom na obdobie do ľoku
202?. Ich implementácia nie je postačujúca a účinnána pokryie potľieb smeľovaných na
zabezpečenie pohody a kvality života obyvateľov ako aj zabezpečenie ich zdravia.

5. Vplyly na chľánené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia
európskeho významuo euľópska sústava chránených území(Natuľa 2000), národné Parkľ,
chránené kľajinnéoblasti, chľánené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu
opatrení na ich zmiernenie

Dlhodobé ciele budú smeror'ané k ochĺane' zlepšeniu, udržaniu podmienok zásobor'ania
ob-lwateľswa vodou azabezpečenia odkanalizol,ania obcí. Dopad je možnéočakávaťtam, kde je
pľienik medzi vodohospodaĺskymi záujmami smerujúcimi k vvužír'aniupľírodnýchzdrojov
o

azáujmarrli ochľany pľírody akľajiny. V súčasnostiexistujúce problémy astrety záujmov tak
pľavdepodobne budú ešte predmetom diskusií a definovania vyššíehoverejného záujmu.

6.

Možnériziká súvisiace s uplatňovaním strategického mateľiálu

Riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu vo vzĺahu k životnémuprostrediu

neočakávajú.
7.

sa

Vplyvy na životnépľostredie presahujúce štátnej hľanice

V ľámci vypracovania oznámenia a identifikácie pľedpokladaných vp1yvov strategického
dokumentu na životnéprostľedie vrátane zďtavia, neboli identifikovane významné negatí'vne

vplyrry, ktoré by presahovďi štátne hranice.

IV. Dotknuté subjekty
1.

Vymedzenie dotknutej veľejnosti vľátane jej združení

S ohl'adom na charakter strategického dokumentu ajeho dosah, je dotknutou verejnosťou taká
verejnosť, ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne dotknuta konarrím týkajúcim sa životného
prostredia, a1ebo má záujem na takomto konaní. Dotknutou verejnosťou sú tak všetci občania SR
a subjekty, združerua a iniciatívy občanov, právniclqich a fyzických osôb pôsobiacich v SR,
ktoré budú mať záujem zapojíť sa do procesu a participovat' na príprave aktuďizácie stratégie.
2.

Zoznam dotknutych

subjektov

t

Zoznam dotknutých ústredných oľgánor' štátnej spľávr':
1. Ministeľstvo vnútra Slovenskej republiky, Pľibinova 2,8I2 72 Bratislava IČo: 00151866
2. Ministerstvo životného pľostľedia SR, Nám. ľ. Štuľa1,81235 Bratislava' ĺčo:+ztgtsio
3. Ministeľstvo zdravotnrctila SR, Limbová 2,83] 52 Bľatislava 37 IČo: 00165565
4. Ministerstvo dopľavy, výstavby a ľegionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Nám.
Slobody ó, 810 05 Bratislava' IČo: 30416094
Zoznam dotknut_ých

or gánov

:

1. Ži1insk;i

samospľávny kĺaj, Komenského 48, 01 1 48 Ži\jna
Mesta a obce Žihnského kĺaja (315)
Trenčiansky samosprávny kľaj, K dolnej stanici 7282120Ap11 01 Tľenčín
Banskobystľický samosprávny kľaj, SNP 23, 9'74 0I Banská Bystĺica
Prešovský samosprávny kraj, Nám. Mieľu 2, 080 01 Prešov
okresný iľadŽiIina. OSZP3, Vysokoškolakov 8556/33B,010 08 Ži|ina-ľĺs
?. okľesný úrad Čadc4 oSZP. puŕa.ĺto"uďt- ozzói Čua.u
8. okľesný uľad Bytča, OSZP, Zérnok 104, 014 01 Bytča
9. okľesný úľadKysucké Nové Mesto, OSZP. Litovelská 7218, O24 0i KNM
10. okresný úrad Ružombeľok, OSZP^ Dončor'a 11' 034 01 Ružombeľok
1 1 . okĺesný úrad Liptovský N4ikuláš. OSZP, Vĺbická 1913, 03 i 01 Liptovský Miku1áš
12. okľesný urad Mafiin, OSZP, Nám' S. H. Vajanského 1, 036 58 N{afiin
13. okľesný úrad Turčianske Teplice, OSZP, ul. SNP 5141122,039 01 TuľčianskeTeplice

2.
3.
4.
5.
6.
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okresný úrad Tvrdošín, OSZP, Medvedzie 254,027 44 Tvrdošín
okresný úrad Nrímestovo, OSZP, Miestneho priemyslu 51l,029 01 Námestovo
okĺesný uraď Dolný Kubín, OSZP, Nám. Slobody l, 026 01 Dolný Kubín
okľesný uľaa ŽIina, oV a BP, Vysokoškolákov 8556/338, 010 08 Žilina
okĺesný urad Ži|ina,pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/338, ŽIlina
okĺesný uľad Žilina, odbor cestnej dopľavy a pozemných komunikácií, TU
20. okĺesný uľad Ži|ina, odboľ kĺízovéhoľiadenia, J. Kĺáľa 4' 010 ol, Žl'Iina
21. Slovenská inšpekcia životnéhopľostredi a,IŽP - IoV, Legionarska 5,0I2 Os Žllĺna
22.sAŽP Banská Bystrica, Centrum projektov, Tajovského 28, g74 01 Banská Bystľica
23. Kľajský pamiatkoqý urad, Mariánske námestie 22,010 01 Žilina
24. Kĺajskériaditeľswo HaZZv Žtline,Nĺím poŽiarnikov 1, 010 01 ŽíIiĺa
25.Úrudverejného zd'ľavotníctva, odbor HŽP, Trnavská cesta 52, 826 45 Bľatislava
26. SEVAK a. s., Bôrická cesta |960,010 57 Ži\iĺa
27. VSR a. s., Pri Vahu 6,034 01 RuŽomberok
28. TURVOD a. s., Kuzmaĺryho 25,036 80 Martin
29. LVs a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
30. oVS a. s.' Bysterecká 2180, 026 80 Doiný Kubín
14.
15.
16.
17.
18.
19.

3.

Dotknuté susedné štáfy

Prípravou a schválením stľategického dokumentu nebudú negatívnyľni vplyrrmi dotknuté susedné
štáty.

V. Doplňujúce údaje
1.

Materiály použitépľi vypracovaní strategického dokumentu

Plan VVaVK202)' _2027 sa opiera, okrem iných materiálor', o nasledovné:
Vodný plan Slovenska ktoľý obsahuje Plán manaŽmentu správneho uzemia povodia Dunaja
a Plan manažmentu spľávneho uzemía povodia Visly,
Plán rozr'oja verejných vodovodov pre Slovenskú republiku,
Plán rozvoja veľejných vodovodov ar'erejných kanalizácií pte územie Žilinského kĺaja na
roky 2016 -2021,
IJzemný plan Veľkéhoúzemnéhocelku Žitnského kĺaja r' znení jeho zmien a doplnkov,
Naľodný program Slor'enskej ľepubliky na vykonávanie smernice Rady 91l271,{EHS o čistení
komunálnych odpadových r'ôd v znení smemice Komisie 98/15/ES a naľiadenia Euľópskeho
parlamentu aRady 1882/2003lES, Plan hospodarskeho a sociálneho rozvoja ŽSK a
rozvojové plány miest a obcí v ŽiIinskom kraji,
Smemica Rady 98/83/EHS z 3. nor'embľa 1998 o kvalite vody určenej pre ľudskúspotrebu
Návľh koncepcie staľostiivosti o životnéprostredie Žilinského kľaja
Plany rozvoja a koncepčné materiály vodárenských spoločnostípôsobiacich na uzemíl<raja
opeľačnýpÍogľam kvalita Životného pľostľedia na progľamovéobdobie 2014 -2020,
Stľatégia, zásady a prioriq, štátnej enviľonmentálnej politiky S1ovenskej ľepubliky'
Smemíca Komisie (EU) 2015lI787 zo 6. októbra 2015' ktoľou sa menia prílohy II a iII
smerrrice Rad1'98/831ES o kvalite r'ody uľčenejna l'udskú spotľebu,
Ze1enšie Slovensko; Stľatégiaent,ironmentálnej politiky Slor'enskej republiky do roku 2030,
Nár,rh orientácie, zásad a pĺiorítvodohospodáľskej politik1'' SR do toku2027,
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Financovanie rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce do 2 000 obyvateľov)
a veľejných knalizácií (s dôľazom pľe obce v aglomeráciách do 2 000 ekvivďentn;ých
obyvateľov) v Slovenskej republike pre roky 2020 _ 2030 (uzresenie vlády SR 52112019

z23. okďóbta2019),
Koncepcia vodohospodaĺskej politiky SR,
Narodná stratégia trvďo udržatel'néhorozvoj

a.

Pľi vypracovaní strategického dokumentu sa použijútiež podklady

materiály získané
zvodarenských spoločností,obecných úradov aprevádzkovateľov stokoqých sietí ačistiarní
odpadoých vôd' údajov o schválených alebo pripravovaných projektoch (hlavne Štruktrľálne
a

fondy a Environmentalny fond), qýročných správ a štatistic{ých údajov.

VI. Miesto a dátum vypľacovania oznámenia

V Žiline,

08.0'1.2020

VII. Potvľdenie správnosti údajov
1.

Meno spracovatel'a oznámenia

Ing. Dagmar Grófová

okľesný llrad

Žiliĺ4 odbor

starostlivosti o životnéprostredie

2. Potvľdenie spľávnosti údajov oznámenia podpisom
obstaľávatel'a, pečiatka

oprávneného zástupcu

Ing. arch. Pavel

Kĺopitz

vedúci odboru

I2

