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OU-KE-OSZPl- RNDr. Darina Barab 14.05.2020
2020/026452-007 asová/055/6001384

Vec

"Plán rozvoja verejn^ch vodovodov a vereiných kanalizácií pre územie košického kraja na rokv 2021- 2027"-
predloženie oznámenia o strategickom dokumente

Obstarávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja predložil na Okresný
úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybraných zložíek 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 oznamenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a vercjných kanalizácií pre
územie Košického kraja na roky 2021 - 2027", ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci zasielame
(velektronickejpodobe).
^

Ziadame Vás, aby ste podFa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informovali do troch pracovných dní od doručenia
oznámenia o zmene strategického dokumentu o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveňjej oznámili,
kde a kedy možno do oznámenia o strategickom dokumentu nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na
vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie o strategickom dokumentu musí byť verejnosti prístupné najmenej po
dobu 14 dní od doručenia tohto listu.

Vaše písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumentu podFa § 6 ods. 6 zákona a potvrdenie o zverejnení
oznámenia o strategickom dokumente (dátumy od kedy - do kedy bolo oznámenie zverejnené) prosíme doručiť
najneskôr do 15 dní od doručenia tohto listu na adresu:
Okresný úrad Košice
Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja
Komenského 52

04001Košice,
resp. skenované stanovisko a potvrdenie o zverejnení doručiť elektronicky na adresu darina.barabasova@minv.sk.

pznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie
Košického kraja na roky 2021 - 2027" je zverejnené aj na webovom sídle MinÍsterstva životného prostredia
Slovenskej republiky na adrese: https://www.envu>oportal.sk/sk/eia/detaiVplan-rozvoja-verejnych-vodovodov-
verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosi

Telefón E-mail Intemet IČO
+421556001384 ou-ke-oszp@minv.sk 00151866



Konzultácie podľa § 63 zákona Je možné vykonať na Okresnom úrade KošÍce, odbore starostlivosti o životné
prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1009 počas celého procesu posudzovania v
pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

PrÍloha

Oznámenie o strateeickom dokumente

RNDr. Darina Barabasová

vedúca oddelenia

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k QU-KE-
OSZP 1 -2020/026452-007

v

Obec Poproč, Skolská 2,044 24 Poproč
Obec Rákoä, okres Košice-okolie, Rákoš 130, 044 16 Rákoš
Obec Rankovce, Rankovce 10, 044 45 Bidovce
Obec Rešica, Rešica 112, 044 73 Rešica
Obec Rozhanovce, SNP 121/48, 044 42 Rozhanovce
Obec Rudník, Rudník 205,044 23 Rudník
Obec Ruskov, Slančícka 94,044 19 Ruskov
Obec Sady nad Torysou, Sady nad Toiysou, Byster 189, 044 41 Sady nad Torysou
Obec Seňa, Seňa 200, 044 58 Seňa
Obec Skároš, Skároš 91, 044 11 Skároš
Obec Slančík, Slančík 83, 044 17 Slančík
Obec Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec
Obec Slanská Huta, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta
Obec Slanské Nové Mesto, Slanské Nové Mesto, 044 18 Slanské Nové Mesto
Obec Sokoľ, Kostolianska 159/10, 044 31 Sokoľ
Obec Sokoľany, Sokoľany 193,044 57 Sokoľany
Obec Svinica, SvÍnÍca 282, 044 45 Svinica

v v v

Obec Semäa, Semša 116,044 21 Semša
ObecŠtós,Štósl43,04426Štós
Obec Trebejov, Trebejov, 044 81 Trebejov
Obec Trsťany, Trsťany 20, 044 45 Trsťany
Obec Trstené pri Homáde, Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Homáde
Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Tuma nad Bodvou
Obec Tumianska Nová Ves, Tumianska Nová Ves, 044 02 TumÍanska Nová Ves
Obec Vajkovce, Vajkovce 84,044 43 Vajkovce
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OZNAMENIE O STRATEGICKOM ĎÔKUMENTE

podFa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení níektorých zákonov v znení

neskorŠích predpisoy

Pláií rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizacií
preúzemie Košíckého kraja

naroky 2021-2027

Košicc, aprň 2020



L Základné údaje o obstärávateľovi

1. Názov

Ministerstvo vnútm Slovenskej republiky
Qkresnýúräd Košíce, odbor starostlivosti životné prostredie

2. Identifíkačné Čislo

100:00151866

3. Adresa sídla

Okresný urad KôSice
Komenského 52,041 26 Košíce
Slovenská republika

4. Meno,_priezvisko, adresa, tdefónne íísló a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu
obsíarávateľa

JUDr. Henrieta Halászovi
Vedúca odbom starostíivosti o íivotné prostredie
Komenského 52,041 26 Košice
tel. Éíslo: 055/6001 250
e-mail: hem'ieta.Iialaszovať^minv.sk

1

5. Meho, priezvisko, adrésa, telefónne císlo a iné kontaktué udajc kontakfnej ospby, od
ktorej možnó dostať relfevantné infórmácie o strategickom dokumente, a miesto na
konzultácie

Jng. Jana HargaSová
ôddelénie ätáťnej správy vôd ä vybranýeh zlóžiek .živótného prostredía kraja
Komenského 52,041 26 KOSÍO&
tel.číslo: 055/6001 260
e-mail: iana.hareasovai3iminv.sk

Ing. Jana Hruščáková
yedúca oddelema Státnej správy vôd a vybranýôh zloäek žívotaého prostreäia kraja
Komenskéíio 52, 041 26 KoSice
tel.císlo: 055/6001 267
6-maiľ: iana.hrus6akovaŕ2íminv^sk
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II. Základné úďaje o strategickom dokumente

1. Názov

PI^??zv?ÍaLyercJIl^ch vodovodov a verejných kanalizácií pre územle Kpšického kraja na
roky 2021-2017

2. Charakter

,pl^SZV<??^.eI^n7^ VQdovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na
S^^SÄT21 ^Pa^kon^^o.
SiSm.s.äe""Sť"^-:síÄí,;sí^S!f^Ul^^b"^St^y- ^n^r^^^' .SÍ^^^i,v/?5!^?^i?^!Í?CÍ X^úeäsnl?sti Jc
plataypreobdobie 2016^2021 atvo^rílohuVodnéhopl^uSlovenska^piatich záklaáiýoh podmienok aktualizovaného pÍánovania investícií do odvetvia
vodóhospodárstya a odpaáov^ch vôd bude existujúcí dokument nahradený novým
dokumeritom, plätným naroky 2021 -2027.

?lá?LYSXK--??L_ľ 2Ô27 Pozôstm z nasledovnýcli kojicép^ných, planovacích a
strategických materiálov:
- Plán rozvoja verejných vodovodov pre územie Košického kraja;
" Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie KoSického kr^a.

i5^^?^ ^^^ Sia^Í^?^íSl?I^^S<Í}t?fT^Í,<!?. ?.ri?^^?y^ ??- ^e?°.nl
ysmemenia. prípravy, plánovania, realizácie, rekôn^trukcie a obnovy verejnýčh vQdovqdôv a
^^^^?^^I?^TTlltL^ls^^^f^^c^Y^^OJSk^.^7L^-^?:. n?^ň?niupožiadaviek kladených európškou a národnou ľegislatívou, Prí tvorbe maíeriáÍov sa berú do
^^^^žr^t^^^Í^^L^^S^^^^ESC^^Í^^F^^Íl^en^{0^techDÍckýchnoriemaenvironmentälnychkritém.IchróäÍizáciajepTÍlotíizávisIáotlmožností
zabezpečeaia fmančných prostriedkov.

Plán VVaVK:2021 - 2027, podlieha pósudzovaniu yplyvov strategického dokíunentú nä
Mprostredie, poďa zákona c. 24/2006 Z. z. o posudzovW vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskprgích predpisov (ďalej len
^^O^J^ť'^l^T^,^??!T^i?Íň?^f^i^-?? °^^^^^^p ^
písm.d)zákonaa.predmetukonaniapodľa§4ods. 1 zákona.

?ôdr?_JL?.Z ôds' 3 zákonä e-4^/2002 z-zľo_Yťrein^čJl vúdovodoch a yerejhých
^^ch^^zn!e?e^-,dop.h?tíLZ^T c 276/2001 Z. z o reu^^^ ^ sieťo^ch
^^i^av<^^lč?^í?J^ŕ?is^L^??i^."'íŕ.k^n.^^?22i-^-fČL°^sn^
v ,sídleJínya vypracúva plán rozvqja vercjných vodovodov a verejných kanalizacii. V súlade s
^ll^l^Í^^^ÍSl^cÍ^^Í^'v^íni^ ^^^[^^Ír^m^ii^^n^^^* A^;.^^^!?^^- .-^^^^^?_^-?* ^* _*^^^^i *^^^^ľ^^^^^ i ^^obdoNe äiestich r^ je . ko^^cii Mtíst^ ävotného prosfredia SK^skej
rcpubliky.
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vodných ^drojov. hodnotenie zásoboväností a vybavenósti obcí. Osobitne budú ptedmetom
?mal^zy aglomerácie s dopQsiaT absentujúcim systémom zásobovania z verejných vodovodov.
Na základe prognózy vývoja kvality a kvantíty využívaných vodných zdrojov, miery ich
ohrozenQšti, sfavu ochmny a potreby v^y ^u^enav^ut^ sfraté81a OP^má*ne^0 rozy°Ía
verejných vodovodov a zásobovgnia obyvateľstva. Defmované budú priority v obľasti
výstavby ^TekonŠtrukGÍe VGdphospodárskej infŕaStruktúiy.

Neoddelíteľnou súčasťou dokumentu je vyôíslenie predpokladaných nákladov na rcaHzáciu
Plánu rozvoja vercjných vodovodóv ä mvesti ná sttatégia zásoboväiúa pitňou vodou do roku
2027.

Obsah (osnova) éastí strategického materiálu Plán rozvoja verejných vodovodov pre územie
Koiického kraja ňa roky 2021 - 2027 bude v rámci textovej éasti pozostávať z nasledovných
kapitoÍ:

Legíslatívne východÍská a dôvody vypracovani& PJánu rozvoja vercjhých vodoVDdtív pre
územie Košického kraja

PrehTad^rozhodujúcich právnyeh predpisov uplatňovaných pri tvorbe Plánu rozvoja
verejných vodovodov

- Analýza súôasnéhp stavu zgĽSobovarua pittiou vodou

Hodnoteme súéasného stavu zásobovania obyvateľov pitaôu vodou pôdľa.

jednotíivých, okresov
*> Ôbce s VereJnym vodovodôm.
<> Obce s rozpstavaným vercjnym VQdovpáotn
<> Obce bez verejného vodovodu a návrh na rieš&nie
<. Verejné vodovody problémové z hl'adiska kvality dodávanej vody,

nedostalofinej käpacity vodných zdrojov a návrh na rieŠeníe
Zdrqjé yody.

^ Sucasný stäv a progriôza kvalíty a kvantity využívaných poVrchových a
ppázemných vodných zdrójova ich ohrozenpsť

<* PosúdenÍe súéasného stavu ochrany vodnýchzdrojov
<* Zásady ekologicky optimálneho využívania zdrojov vody ako súcasť kreijiny

Stratégia optimálneho rofzvoja verejnýeh vodovodov a priority výstavby

Potreba vody pre íiavrhhuíý optimáb'iy rozvoj.

Rámcová biläncia zdrójov a pótrieb vody.

Stratégia zäsobQvania obyvateľstva na území bez verejnýeh vodovodov.

.>. Koncepcia krytia potrieb pitnej vody
Vplyv realizácie Plánu rozvója ver&jných vódovodov na ekôlogické podmienky.

lu'ajíny a rozvoj regiónpv
Predpokladané náklädy na realÍzáciu Plánu rozvojä verejných vodovodov.

Investíčná stratégia záäobovania pitnou vodou do roku 2027.
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Tabuľkovéprílohy:

Hodnotenie zásobovanosti a vybavenosti obcí vodovoá'ni podľa okresov
Zozňam obcí s verejriým vôdovodom podľa ob-esov
PrehTad pbcí s ŕpzostavanjhn vo.doyodom*^

Zoznam obcíÍez verejného vodovodu podľa pkresov
Vodné zdroje navrhoŕvané na vyradenie
Zoznam využfvaňýcíi vodnych zdrojov ná zásobovanie pitnou vodou
Predpokladaný vývoj potríeb pitnej vody>*

Návrh na rieáenie obcí bez vercjného vodovodu
Vodovody problémové 2 hľadiska fcvality dodávanej vody, nedostatocnej kapacity
vodňých zdrójov, prípadne veľkých strát a návrh na ieh riešenie
CJŕiarakteristika veŕejaých vodovodov podľa akciovýeh spolocnosíí
Investi&ná stratégiä zásobôvania pitnou vodou
Prehľad všetkých oW Košickeho kraja podF^ okrésov, problémy vo vodovódoch a návrh
na riÉäenie do roku 2027

Plán rózvoiavereinÝch kanalizáciÍTM-e územie Košického kraja
Pie tvôrbu pl&iu rowyä vercjn^čh kaiiálizáGÍí sú ur$ujl5ce požiadavky, na odvádzanie a
^^l^^ll^l /*^^?^^^^^^M ^n^* a ^^^^?to^^^^i*^*^^^^^Íŕf^^^'^Í^^?r>l>^> ^^^^'^,,*^^ .^1^^f-_^^j_^
existu)écimi koncep nými a strategickýml aaterialmi. Ich rózbor budé tvoriľ záMadný vstup
pre uôely spracovania dokumentu. Kritériá rozvoja veregných kanalizacií sa Qdvíjajú Qd
legislatívnych. požÍadaviek, ťeehnického stavu a fúnkčných požiadaviek na stokové síete a
čistiame odpadových vôd. Číele ťozvoja vérejnýcli kamalizácií do roku 2027 budú stanovené
najmä s ohľadôm na potrebú elÍrhinÄci^ environméntáiÍnych vplyvov, zabezpecenie fiínkčnósti
systému a ekonomickej uc^tern0^' E^lo^cko ~ ^^i^ké Jďitena w urôujuce pre
priorítizácm DaKehavostí ^stavby, rekongtrukcie verajných kanalizácií. Invesdčne nákladné
aktivity ría realizáciu känälizačhých stavieb budú pokiyté. z viaeerých finanôných zdroj ov Ich
prehľad byäe súÔasťou finančnej analyzy do roku 2ÍÚ27.

Obsah (osnova) časti strategického materiálu Plän rozvoja verejných kanalizacii pr& úzenúe
Koäického kraja na roky 2021- 2027 bude vrámci textovej casti pozostávať z nasledovných
kapitol:

ŕj,

PrehTad rozhodujúcich pfávnych predpisov SR a EÚ uplatňovaných pri tvorbe Plánu
lozvoja vercjňých kanalizáčií

Konlcretizacia zásadných požíadaviek európskej a národnej právnej iipravy vo vzťahií.

k odvádzaníu ä  istenm pdpadových vôd vrátane vynegociovaných pQdmienok ä ich
Časovéhoharmonpgramu
Uplatnenie koncepôných a strategických materiáläv SR.

Analýzä súcasného stavu ôdvádzania a ČistenÍa odpadových vôd

Prehfad súéasného _stavu v odvádzaní a Čistení odpadových vôd vKošickom kraji.

Qdsfraáoyanie nutrientov (dusík, fosŕor) - zavedNii^ póviňnosti v oblasti čistema
odpadových vôd
Nedostatícy, respektíve rozhodujúce pťoblémy vyskytujuce sa v suča$nosti v oblastí.

odkanalizovania a čistenia odpadových vôd
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Pozitívav oblasti vtírejných kanalizápií.

Plnenie krítériÍ ustanovených smemicou 91/271/ES..

KoDcep&ié a strategické východiská uplataené pri návrhu planôv rozvoja vérejných
kanalizácií

Koncepcia vodohospodárskej politiky Slovenskej rcpubliky, jej hlavné cifele a vzfah k.

trvalo udrzateľnému ŕozvoju
EnvirOnmentálne a tečhnické krítériá pre stanovenie prion't rozvoja verejných.

kanalizáeiÍ

- Techhické kritériá plánov rozvoja verejnýcli kanalizácií

Základné fiinkčné požiadavky na stokoyé siete.

Zäkladné ppžiadavky na čistiame o.dpsdových vôd.

*. ä^?^i^ ]^^lp^l^^ča^^^?erá<:ií podlia smemice Rady Č-91/271/EHS
- Priority výstavby kanalizácií

. Ekologieko - technické kntériá pre zostaveni& poradia naliehavosti výstavby verejných
kanalizácií

Ciele rozvoja verejnýGh kanalizácií

Vymedzenie cieľov rozvoja verejných kánalizácií do roku 2027.

Vyčísleíiie po<{tu aglomeťácií rieäéných v Košickom kiaji.

MoŽné fíhančné zdroje

Tabuľkové prílohy:

-~ ^^^^i^^^^^cJlLíKľ^!ľJ?S?LP^SÍ\e^ô?^ľ^n^Pľehľad súčasnéhostaYU v odvádzaní a čistení odpadových vôd v Kp^ickom. kraji pQdTa
obcí, stavk31.12.2018

Plán rozvója verejných kanalizácií u kanalízaCných aglomerácií s poÔtojn.

obyvaterov do 2 000 EO
p. :r^zlvoJ^ -v^ejn^ch.l^lalízácií ukanalizačnýeh aglomeráčií sppčtom.

obyvaterovQd 2000 dolOOOOEO
Plán rozvqjä_vere)ných_kmalizäcií u kanalizainých aglomerácií spoétom.

obyvateľov nad 10 000 EO
Sumarizácia základnych vecných a investiôných nárokov pre rozvoj verejriých^

kanatízácií. v aglomerácíách do 2 000 EO, podľa pkresu, stav k 31J2.2018
Sumariziácia zakladných vecných a inv.estičných nárokov pre rozvoj verejných.a

kapalizácií v aglomeráciáčh od 2 000 - do 10 000 ÉQ, podl'a okresu, stav k 31.12.201 8
Sumarizácia základných vecnýeh a invéisäôných tíárokov pie rozvoj vercjných
kanatízácU v aglomeráciách nadlO 000 EO, podľa okresu, stav k 31.12.2018
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Sumanzácia záklädných yecných a investiônýcli nárokov pre rozvoj veťejn^ch
kanalizácu_va lomeráciách do 2000 EO, podľä vodárcnskej spoloĎnosti," stav
k31.12.2018

SumíunzacÍa za^a^n^c^ ^ec^yc^ a lnyes^i^c*lnaro^ov JM^ro^v? __vfir?n:^?1kanalizácHv_ag]omeraciách od 2 000 - ďo 10 000 EO, podľä vodtenskej'spoloénosti,
stavk31.12.2018

smnmzá(?a.zScladnych.vecných,.a.mvest! nýcII...nárQkov Pre.rozv°J vercjných>

kanaUzáctívaglomeráciäch näd 10 0,00 EQ, podľa vodárenskej spóloénosti," stav
lc31.12.2018

- Tnvestičná stratégia odkanalizovania na roky 2021 - Í2027 - kaäalizácie
. Pŕehľad v odkanalizovaní Koäického kraja podľa ojcresov v %

5. Uvažované variantné rieSenia zohľadňujúce ciele a geografícký rozmer strategického
dokumcntu

Strategieké materiály tvoriace súôasť Plánu VVaVK 2021 - 2027 sú pripravóvané vjednom
varianteriešenia.

6. Veciiý a íasový haťmónogram prípráVy a schvaľovania

Veený a Ôasový harmonogram prfpravy: april 2020 - september 2020

posúdenie vplyvov strategického
dôkuftientu na živottíé prostredie'ŕodľa
zákona

Vecný a časový hantíonogram schvaľovanía: október 2,020

predloženie upravenéhô materíálu, pô^ľa
záverov strategického posúdenia vplyvov
na schválenie

7. Yzťah k mým strategickým dokumentom

^^XV^L2?^ilť_2?í^i "^ľ^J^ !!lS?,^ ?^e.^i rrl?e?ŕÍ^..scl^álené ,na
!Í?Í^Lr?SIL2.?í!Li< ,2^L,^ni,^?^?l^.-v?f?J:?^h^v^o-d(?v.pre ^, ^, slóve"skej
3Sl?ilcy_a,PÍ.án r<lzvo)a vereJnych kanalizácií pre územie Slovenskej republiky. Rpvnako tak
súvisí s našledovnymí strategiekými dokumentami:

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja;
Plán rozyoja verejhých vodovodov a verejných kanalizácií Sloyenskej republiky na roky
2021 " 2027;
Akčný plán pre živótné prostredie a zdravie obyvateľôv SR;
Stratégia, zasady a priority šMtnej environmejitálnej pôlitiky SR;
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Vodný plánSIovenska, ktorý obsahuje Plán manažmentu správneho územia ppvoďa
DuDaja a Plán manažmentu správneho územia povodia Visly;,
N.vrh_orientácíe, zásad a priorit vodohospodárskej politiky Slovenskej rq,ubUky do
roku2027í
H20DNOTA JE VODA - Akôný pláa na riešeníe dôslfcdkov sucha ^ nedostótku vody;*>

Zelenšie Slovensko; Stratégia eflvironmentáhiej politiky Slovenskej repul)liky do rôku
2030;
Financovanie iQzvojaverejných vodoVpdov (s dôrazom pre obce do 2 000 obyvateľov)
averejnýeh kanalizácií (s dôrazpm prc obce v aglomeráciách do 2 000 ekvivalentnyph
??^?^llov^-v slovenskeJ TePubliÍce pre roky 2020 - 2030 (uznesenie vlády SR
521/2019 z23. októbra2019).

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie

Kompetentným orgánom na schválenie steategického dokumentu je Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky.

9. Druh schvaľovacicho dókumentu (napr. uznesenie Národnej rady Slôvenskcj
repubUky, uzncsenie vlády SIovenskej républílqr,nariadenie)

Strätegický dokument budé schválen^ Ministerstvom životného prostredia Slovenskej
nspubliky.

m. Základné údaje o predpokladanýcji vplyŕoch strategickéhô dokumentu
na životné prostredie vrátanezdravia

1. Požiadavky na vstupy

Podtíadovým matóálom pre vyPracovame ]21i^niuyv?YK202Jt_,-' 20i27.bJJdú"exi_staJúce
^rategicke matenály^P18utnéJ° ^^3i^í Í'JLipláa.TDZVC5averclS^^.do^odov prc územie
KošÍckéhó kraja a Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Ko^ického kraja.

Plán rozvoia vereinÝch vodôvoclov tiŕe územie Košickéhokťaia
Z^^^^^L^^Íf^Z^^,Í^^J,^lí.7?^i-r??ľ.(?a ľ?r%l?c!l_.v?doľ?^°Jpťe
územie Košického kraja zabezpecuje okresný úrad v sídle kraja - t.j. Ókrešný úrad KóSice,.v
súlade so zákonom Č. 442/2002 Z. z..

Zakononi Č^4?/2Q02 ^- ^' zikowjn ^J^S?i?L?LZ".°-. ^LT!*--?0^0? a ľzvoji
^^^ ^^^^OJ^^isi^S^č^i^^^ ^S^^L ^^l^^^S pr^dpi!?Ízákonom Slovenskej národnej rady c. 369/1990 Zb. o obecnom zriaáení v znení: neskorôích
predpisov, spolu s vykonávacimi predpismi, ktoré stanovujú hygienické poziadavky na pitaú
vpdu, početnosťa rozsah ^konlroly kvality pilnej vodybol'-;7medzený rämec 'ca rÍadne
^!.ň'S. T^'^' f^^.M ""S' Predpisoy SR s legislatívnymi predpismi ,ÉÚ (smeí-mca 98/83/ES o vode urcenej na ľudskú
spotrébu).
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Základnym vstupom pre vypracovanie. dokumentu budú exístujúce právne predpisy,
strategiCké materiály, úzenrný plán vySšieho územného celku a operačný'program Kvalita
w^^^^^^v^^^S^^^iy^^^!^^1^^J^^^!^>^^Z^J^^:^lvody ako aj -výhr^dové Špeeificke potreby Vody z verejných vodovodóv stanovené s ohl'aápm
?lSäs,í,^^Íto,,ľk,i^ľ!1.^?1 ^c^ŕáľS?^?-en?ľ4y:^a?°^i ^^°^é po^y vôdy
verejíiých vodovódov sa stanovujú podľa vyhlášky MŽP SR &. 684/2006 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podróbnosti ó technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáeiu a
výstaybu verejných vo4ovoáov a verejných kanalizáčií (ďalej len "vyhlaška 684/2006 Z. z.").

Rlän rozvQia vereinvch kanalizácif pre územie KoŠického kraia
7,

Pre členäké štaty EÚ, zodpovedajúoe pódmienky odvádzania a Ôistenia komunáhiyGh
odpadových vôd, stanovuje smefflica Rgdy 91/271/EHg o ôistení komunálnych odpaáovych
vôí Tieto podmienky sú sklbéné so žáväzkami, ktoié sa SR zaviazäla' plniť' v rimci
predvstapoYýchrokoyaní sEÚ a ktoré sú transponované do predmetnej voáQhôspodárstej
legislatívy SR a koncep6ných a strategických materiálov. Stanpvené podmienky a závazky SŔ
vo_významnej miere usmeriiujú aj proces pripravy a realizácie kanalizačných stavieb
v KoSickom kŕají.

Plán rozvoja verejných kanalízácii Kosického kraja bude spiacovaný ná základe Plánu
rozvoja verejnýeh kanalizácii Košického b-aja (2015), Národného prograňu Slovenskej
repybliky pre vykonávame smemice Rady 91/271/EHS o eistení komimďnych odpadových
vôď-v.zň^í.smemice Komisie 98/15/ES a nariadema Európskeho parlamentu a Rady
l?82/2003/ES,poďdadt)v a materiálQv ziskanýcjl z vodárenských spoloEností, obeoných
Aadov aprevádzkovaterovstokovýdisietí a Ďistiarní odpadových vôd, údajov Q schválenych
alebo pripravovaných piojektoch (Mavne Što-ukturälne fpndy a EnvÍronmentálriy fond),
v^ch správ, ätatistickýeh údajov a informácif zfskanýoh priamym kontfctom s
vlgstníkmi a prevádzkovateľmi kanalizačnéj iŕiíŕaštruktúiy.

VypracovamePlánu rozvoja verejných kanalizácií pre územie Košického ktaja vyplyva z § 37
zákona 442/2002 Z. z.. Základným vshipom pre vypräcovanie strategického materiálu budú
hodnotenía pótrieb súčäsného a budúceho odkanalizovania.

If

2, Udaje o výstupoch

Výstupmí posúdenia strategického dokumentu bude Ministerstvom životného prpstredia
Slovenskej republiky schválený strategÍGký materiál. Plán VVaVK 2021 - 2027 zostaví súbor
priorit výstavby verejných vódovodQv a kanälizácií, ktoré budú slúäť ako rozhodovací
nastrojpre smCTOV^eI ^P0^ v P^^nawE'^nut^c*1 mveštlcnyc^ a*CCIí ^yo^^astl vercin^cl1
vodoyodov_a verejných kanalÍzácii. Efektívňym nastrojóm štátaej pQlitíky ha napinenie
záväzkov SRv otíasti vercjných vodovodov a verejných kanalizácií bude fíríancná pOdpora
len tých aktivít, ktoré budú v súlade s týmto plánom VVaVK 2021 - 2027.

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostrcdie

Vplyvy na životlié prostredie budú závislé od rozsahu, charakteru aktivít plánovaných v
sttategickom dokmnente ich Íokalizácie a spôsobu impbmentácie strategických cierov.Ciele
Ä"110, SmenftL-vmzaró-ttt reaI12aauLrekobštnlkcia,a.obnovu. techmcke'
iníraStruktóry budú _spájané prevažne s negatívnymí vplyvmi lokalneho, krátkodobého a
revembÍInéhb chärakteru. Potenciálne významné negatívne vplyvy budú elimitiované už v
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štädiu defmoYánia^ cieľov strátegického dokumentu a to zohFadnením platnýeh právnych
predplsov, prirodných pôdmienok, poznatkov ó zmene kh-my, trendov vo'vývoji nfcokov' na
vstupy ako aj rešpektovaním žáklädných prmcípov ochrany životného prostrediä. Charakter
dokumentu, jeho_zameranie a cirie, vo všeobecnosti vytvárajú predpolclad pi-e prevahu
dlhodôbých pozitívnych vplyvov na životaé prostredie a poukazujú na prinos v eliminácii
exisťujúcich négatívnych vplyvov predoväetkym na povrchové a podzemné vody.

4, Vplyv ria zdravotný stav obyvatePstva

Schválením strategického dokumentu sa nepredpoklada významaé dlhQdobé negativne
ovplyvnenie životného prosta-edia a zdravia obyvateľstva. :S u&plementaciou dokumentu sa
^f^r^^l'^^J^S?yľ^A^S!^C^R^?ľ ^T-J.Íav!!l -^3?^0^ ^?yvov .^ ^
pritom závislý od miery a úspešnosti realizácie aktívít navrhovaných. Ci nz' v oblasti
zabezpečenia dostupnosti vodných zdrojpv, zdŕavotoe bezpeénej pitnej vody, ako aj v oblasti
o^^^^vamiäĎbcia^e^efiemacist9maodpadôvýchvod.Negatíw^
očakávať v pripade neschválenia strategiekéhp dokuraentu. EriStaJúce strategické materiäly a
?^sínSl !^ (?I^?ÚTÍ ^ľi^zs^?^?^1 ŕ??sQ.^i *? ďex.rle_ ido?adoln.?
obdobie doroku 2027. Ich unplemmtäciä nie je postaeujAca a účinná na pokrytíe potrieb
smerovaných na zabezpecenie pohôdy á kvality života obyvatďov ako aj zabezpečenie ich
zdravia.

5, Vpfyvy na chránené územíá [napt. navrhované chráncné vtáčie územia, územia
^^s^?^>^Jl?^Ll^rl^!?tís^Í^^-Í^Jiľ^?l-^fľ?L^í.a?llr?2000)'národné
parky, chrónené krajmné oblasti, chránepé vodohospodárske oblastí a pod.] vrýtane
návrhu opatrení na ich zmiernenie

Dlhodobé ciele budú smerova^é k ochrane, zlepšeniu, udrôaniu poďmienok zásobovania
obyvatefstva vodou a zabezpeôenia odkanalizovania obcí. Dopadje možné očakáyatT tam,
kde je priétrikmedzi vodohospodárskymi záujmami smerujúcími k vyuäivaaiu prirodných
zdrojov a záujmami ochrany prirody a krajiny. V súČasnosti ^dstujúce problémy a strety
záujmov tak pravdepodobne budú eäte predmetôm disknsií ä definovania vyääieho vetejného
záujmu.

6, Možné rizíká súvisiace s uplatnovaním sfrategického maferiálu

Rizikasuvisiace s uplatňovanfitn strategického dókumentu Vo V2;ťahu k áivotaému prostEediu
saneočakávajú.

7. Vplyvy na íivótné prostredie présahtíjúce štátne hranice

Vramci vypracovania oznámenia a identifikacie predpoMadaných vplyvov strategického
dokumentu na životné prostedie vrátane zdravia, neboli identifikované~významné ne^tívne
vplyvy,jrtore by presahovali Štátne hrarilce.
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rV. Dotknuté subjekty

1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vráŕanc jej združení

S ohľadQm na charakter strategického dokumentu ajeho dosahje dotknutou verejnpsťou laká
Verqnosť, klJ°JáJed&tkr?atá ďe^pra.nl^po^o^n^^tía^utá_konTu^t^kiaJuc^m^a životaého
prostrcďa, alebo má záujem na takomto konaní. Dptknutóu verejnosťou sú tak všetci obäänia
SR ai subjekty, združemaa inicjatívy obÔanov, právnlckýoh a fyzických osôb pôsobiaGÍch v
SR, ktoté budú mať záujem zapojiť sa do proccsu a participovať n? príprave aktualizácie
stratégie.

2. Zoznam dotknutých subjektov

Zoznani dothiutvch úsťrednvch oraánov štátnei správv:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstyó žívotnéliQ prostrediä Slovénskej republiky

Zoznam doťknutÝch oreánov:
KoSický samosprávny kraj
Združenie miest a obcí SIovenska
Ofcresný úrad KošÍce. - okolie
Okresný úŕad Rožňava
Okresný úrad GekiÍca
Okresný úrad Spišská Nová Ves
Okresný úrad Sobrance

1

Okrcsriý úrad Michalóvce
Okresný úrad TrebíŠov
Okresný tírad Prešov (v sfdle kraja)
Okresný úrad Banská Bystrica (V sídle kraja)
Východoslóvénská vodaŕenská spoioĎnosť, a.s., Košice
Podtatrariská vodárenská spolocíiôsť, a.s., Póprad
Podtatranska vôdárenská pfeyádzkóvá spolocnosť, a.s., Poprad
Regionálny úrad verejného zdi^votníctva.so sidíom v Košícíach
Regionálny úrad verejného zá-avotnlchra so sídlom v Michalpvciach
Régionáliiy úrad vérejného zdravotníctva so sídlom v TrebiSove
Rpgionálriy úrad verejného zdravofníctva so sídlom v Rožňave
Regionákíy úrad verejného zdravQtníctya so sídlom v Spišskej Novej Vsi
vseťky mesíá a obce KoŠického kraja
Slovenský vo^ohospodársky podnik, ä.p,, OZ Banská Bystrica
SlQvensk? vodohospodársky podnik, š.p., OZ KoŠice
W^CoňttQl,s.r.o.,Poprad
AQUA &PIS plus, s.r.o. Rudnany

<e

AQUASPIS^vodné hospodárstvo. sxo.. Rudňany
AQUÄ SPIŠ spoL s:r.o.,'SpišskáNováVes
PRQX T.E.C Poprad, s.r.ó., Popiad
VáKServis, s.ro., Poprad
EKOSERVIS s.r.o, Veľký Slavkov
EKOSERVIS Slovensko, s.r.o., Veľký SIavkov
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3. Dotknuté susedné štáty

Pn'pravou a sčhválením stratégického dokumentu nebudú negatívnymi vplyvmi dotknuté
susedné ätáty.

V. Doplňujúce údaje

1. Mäpová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres sirsích vzťahov v micrke
primeratoej charakferu a pôsobnosti strátegického dokumentu)

Strategický dokument neobsahuje mapovú ani grafíckú (ióktunentáciu.

2. Maŕeriäly použité pri vypracovaní strategického dokumentu

Plán WaVK 2021 - 2027 sa opier^ okrem iných materiálov, o nasledovné:

Národná stratégia trvalo udržateľného rpzvôja;
?1S ro?ľ?ía verein^ch vodovodov averejn^ch kanalizácií Slovenskej republiky na roky
2021-2027;
Akčňý pláti pre žiyotné prostredie a zdrävie obyvateľov SR;
Strategia,zásady apnority štátoej enVmyunentálnej politiky SR;
Vodný plánSlovenska, kfórý obsahuje plán manaanentu spi-ávnehp úzetíiia povodia
Dmaja a Plán manažmentu správneho územia povodia Visly;
Navrh orientácie, zásad a priorít vodohospodärskej politrky Slovenskej republiky do roku
2Q27;
H20DNOTA JE VODA - AkČný plán na riešeirie dôsledkpv sucha ä líedostatku vody;
Zeleňšie SIovensko; Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do lokun

2030;

^^Sial]^nS?z^ ^r^lr^mo^ro^e^d^^S^l(^'^ôd^ :^(?°e^JCSlíS^:^
óbyvateľov) v Slovenskej rcpublikepre roky 2020-2030 (uznesenie vlády SR 521/2019
z23.Qktôbra,2019);
Plán rozvoja vertíjných yodoyôdov pre.územie Košiekého kraja2016 - 2021;
PIán rqzvoja verejnycli kanalizácií pre územie Košického kíaja 2016-2021;m

^^ný program Slovenskq ťepubliky prc ^7koImvanl^smcmlGe RAdy91/27 HS 0
cistení komunálnych odpadových yôd v znení smermce Komisie 98/15/ES änariadenis
Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES.

Pri yypracoVanf strate;gi.QkéhĎ dúkumentu sa použyú tiež podklady a materiály získané z
vodárenskych spoľoéností, ohecných úradov aprevá^zkovateľóv stokových síetí a Čistiarní
odpadovyeh vôd, údajov (rschyálených alebo pripravovaných prójektoch Qilavne Štrukturálne
foňdy a Environmentálny fond), výiočných správ a ätatisfických udajoV.
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VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia

V KoSiciach, apríl 2020

VII. Potvrdenie správností údajov

1. Meno spracovateľa oznámenia

Ing. Jana HargaŠová
Okresný úrad KoSice, odbor starostlivosti o životoé prostredie

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu
obstarávateľa, peČiatka

^ ^* -^

^h
^ ^ /

.K--ff*^
\

\ 1> JUDr. Henrieta Halászová, vedúca odboru/
/'1>h/ ^

v"" ^
-t'

ífc- -^">';
SŕS^ŕ ^
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