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Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie  

Slovenskej republiky 

 

 

 

 

 

STANOVISKO  

(Číslo: 3008/2015-3.4/mv) 

vydané Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

 

 

 

I. Základné údaje o obstarávateľovi 

1. Názov:    

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Sekcia vôd 

 

2. Identifikačné číslo:    

42 181 810 

3. Adresa sídla:    

Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1 

4. Zástupca obstaráveteľa:  

Ministerstvo životného prostredia SR 

Sekcia vôd 

Ing. Vladimír Novák  

vymenovaný na zastupovanie generálneho riaditeľa sekcie vôd 

tel.: 02 59806103  

e-mail: vladimir.novak@enviro.gov.sk 

II. Základné údaje o strategickom dokumente 

1. Názov: 

- Plán rozvoja verejných vodovodov pre územie Slovenskej republiky 

- Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky 

 

Pre účely posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

bola vypracovaná spoločná Správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné 

prostredie Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie 

Slovenskej republiky. 
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2. Charakter  

 Posudzované strategické dokumenty celoštátneho dosahu sú pripravované pre oblasť 

vodného hospodárstva, majú významný vplyv na životné prostredie a vytvárajú rámec na 

schválenie činností uvedených v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Strategické dokumenty 

spĺňajú kritéria pre posudzovanie strategických dokumentov podľa § 4, ods. 1 zákona.  

 Plán rozvoja verejných vodovodov pre územie Slovenskej republiky a Plán 

rozvoja verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky je vypracovaný pre 

obdobie rokov 2016 - 2021 (ďalej len PR VV a VK) SR). Ide o strategický dokument, ktorý je  

schvaľovaný vládou SR ako príloha Vodného plánu Slovenka, Plánu manažmentu správneho 

územia povodia Dunaja a Plánu manažmentu správneho územia povodia Visly, ktoré určujú 

základné smerovanie rozvoja a riadenia verejných vodovodov a verejných kanalizácií na 

obdobie 5 rokov a vzťahuje sa na celé územie Slovenskej republiky. [poznámka: podľa § 36 

ods. 3 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 

v platnom znení „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie 

Slovenskej republiky“ vypracuje, schvaľuje, vyhodnocuje a aktualizuje MŽP SR] 

3. Hlavné ciele 

3.1. Plán rozvoja verejných vodovodov pre územie Slovenskej republiky 

 Strategickým cieľom Plánu rozvoja verejných vodovodov pre územie Slovenskej 

republiky je zvýšenie počtu zásobovaných obyvateľov z verejných vodovodov a zaistenie 

dodávky zdravotne nezávadnej pitnej vody. Prioritne je riešené dobudovanie 

vodohospodárskej infraštruktúry v obciach bez verejného vodovodu a v obciach s 

rozostavaným verejným vodovodom, čo prispeje k zvýšeniu zásobovania obyvateľstva obcí 

Slovenskej republiky pitnou vodou. Tento cieľ vyplynul z hodnotenia súčasného stavu, kedy k 

1.1.2013 bolo 87% obyvateľov z celkového počtu obyvateľstva zásobovaných pitnou vodou z 

verejného vodovodu. V rámci priorít rozvoja verejných vodovodov sú zahrnuté aj vodovody 

problémové z hľadiska kvality dodávanej vody a vodovody s nedostatočnou kapacitou 

vodárenských zdrojov. 

3.2. Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky 

 Strategickým cieľom Plánu rozvoja verejných kanalizácií pre územie Slovenskej 

republiky je v horizonte do roku 2021 najmä realizácia kanalizačných stavieb, na ktoré sa 

vzťahujú záväzky SR voči Európskej únii. V rámci výstavby kanalizácií sa budú napĺňať 

požiadavky vyplývajúce zo smernice Rady 91/271/EHS o čistení mestských odpadových vôd. 

V rámci rozvoja verejných kanalizácií je nutné realizovať výstavbu kanalizačných stavieb 

podľa veľkostných kategórií kanalizačných systémov – aglomerácií.  

 V horizonte do roku 2021 je nutné riešiť z pohľadu medzinárodných záväzkov, 

ekonomických a organizačno-technických možností prioritne aglomerácie nad 10 000 EO a 

od 2 000 EO – do 10 000 EO na plnenie záväzkov SR voči EÚ, ďalej výstavbu čistiarní 

odpadových vôd v kanalizačných systémoch do 2 000 EO v prípadoch, ak už je vybudovaná 

stoková sieť minimálne na 80 % a obce do 2 000 EO nachádzajúcich sa v chránených 

vodohospodárskych oblastiach, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd. Ostatné 

kanalizačné systémy, resp. obce je nutné riešiť individuálne priebežne. 

4. Stručný opis obsahu strategického dokumentu. 

4.1. Plán rozvoja verejných vodovodov pre územie Slovenskej republiky 
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Strategický dokument rieši rozvoj verejných vodovodov do roku 2021. Vychádza z 

analýzy súčasného stavu zásobovania obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov v 

rámci jednotlivých správnych jednotiek, vrátane špecifikácie potrieb pre výhľadové obdobie. 

Osobitný význam sa prikladá súčasným vodárenským spoločnostiam, ktoré zásobujú až 95% 

obyvateľstva zásobovaného z verejných vodovodov. Vzhľadom na historický vývoj 

budovania vodovodných sietí, ktoré neraz prechádzajú viacerými administratívnymi 

jednotkami ale aj povodiami, sú všetky podkladové údaje hodnotené podľa administratívnych 

celkov, nie podľa povodí.  

Pre strategické  plánovanie verejných vodovodov je kľúčová identifikácia vodných 

zdrojov navrhovaných na vyradenie, sumarizácia vodných zdrojov v súčasnosti využívaných 

pre zásobovanie obyvateľstva ako aj identifikácia aglomerácií, ktoré doposiaľ nie sú 

zásobované verejnými vodovodmi.  

Medzi hlavné strategické smery rozvoja zásobovania obyvateľstva patrí výstavba 

verejných vodovodov pre aglomerácie nad 2000 EO, dobudovanie rozostavaných vodovodov 

a modernizácia úpravní vôd, najmä veľkokapacitné zdroje povrchových vôd. 

4.2. Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky 

Strategický dokument vychádza z administratívneho členenia územia a mapuje 

súčasný stav odkanalizovania sídelných  aglomerácií. Dokument stanovuje základné dlhodobé 

princípy zvýšenia mieri odkanalizovania sídelných útvarov, pričom sa zohľadňujú  všetky 

aspekty medzinárodnej a národnej legislatívy, technického stavu jestvujúcich sietí no najmä 

aspekty minimalizácie environmentálnych vplyvov. Pre stokové siete ako aj pre ČOV sú 

definované funkčné požiadavky.  

Strategický dokument uvádza priority budovania kanalizačných systémov pričom sa 

okrem ekonomických hľadísk kladie veľký dôraz na rešpektovanie prírodných pomerov s 

cieľom minimalizovať ekologické dopady. 

Ciele rozvoja verejných kanalizácii sú postavené na priorizácii sídelných aglomerácií 

podľa počtu EO. Ciele definujú aj princípy výstavby stokových sietí aj pre aglomerácie do 

2000 EO.  

5. Vzťah k iným strategickým dokumentom. 

Dohovor o ochrane a využívaní hraničných tokov a medzinárodných jazier prijatý v 

Helsinkách 17. 03. 1993 platný od 01. 01. 1996 (Slovenská republika prijala dohovor 07. 07. 

1999). 

Protokol o vode a zdraví k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných 

tokov a medzinárodných jazier prijatý v Londýne 17. 06. 1999 platný od 04. 08. 2005 

(Slovenská republika prijala dohovor 19. 06. 1999 a ratifikovala ho 12. 09. 2001) 

Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja prijatý v Sofii 29. 06. 

1994 platný od 19. 01. 1998 (Slovenská republika prijala dohovor 29. 06. 1994 a ratifikovala 

ho 05. 03. 2015) 
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III. Opis priebehu prípravy a posudzovania 

1. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania. 

1. Oznámenie o strategickom dokumente bolo zverejnené podľa § 17 ods. 3 zákona 

č. 24/2006 Z. z. dňa 18. 12. 2014 na internetovej stránke www.enviroportal.sk a v denníku 

s celoštátnym dosahom - Hospodárske noviny. 

 

2. Rozsah hodnotenia strategických dokumentov určený podľa § 17 ods. 5 zákona 

č. 24/2006 Z. z. dňa 12. 01. 2015 s prihliadnutím na stanoviská doručené k oznámeniu o 

strategickom dokumente. 

 

3. Dňa 14. 01. 2015 bola zverejnená informácia o rozsahu hodnotenia a možnosti 

zasielania písomných pripomienok a stanovísk v denníku Hospodárske noviny. 

 

4. Správa o hodnotení bola vypracovaná v marci 2015. 

 

5. MŽP SR - Odbor environmentálneho posudzovania zverejnil správu o posudzovaní na 

internetovej stránke www.enviroportal.sk dňa 08.04.2015. 

 

6. Dňa 08.04.2014 bola na internetových stránkach www.enviroportal.sk, www.minzp.sk a 

v denníku s celoštátnym dosahom - Hospodárske noviny zverejnená informácia o verejnom 

prerokovaní správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického 

dokumentu. 

 

7. Verejné prerokovanie sa uskutočnilo dňa 21. 04. 2015 vo veľkej aule hotela SÚZA, 

Drotárska cesta 46, Bratislava. Na tomto verejnom prerokovaní boli súbežne verejne 

prerokované aj správy o hodnotení úzko súvisiacich strategických dokumentov "Vodný 

plán Slovenska" a "Hydroenergetický potenciál Slovenska". 

 

8. Spracovateľ odborného posudku bol určený listom č. 3008/2015-3.4,mv zo dňa 

5.5.2015, ktorým mu boli zároveň poskytnuté podklady, z ktorých sa vychádzalo pri 

spracovávaní tohto odborného posudku. 

 

9. Odborný posudok bol vypracovaný 9.6.2015. 

2. Orgán kompetentný na jeho prijatie  

Vláda Slovenskej republiky 

3. Druh prijatia, rozhodnutia    

Uznesenie Vlády Slovenskej republiky 

4. Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu. 

Správa bola vypracovaná v marci 2015 v zmysle stanoveného rozsahu hodnotenia a 

prílohy č. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien. Správa o hodnotení strategického 

dokumentu bola zverejnená v zmysle ustanovení § 10 ods. 2 na webovom sídle ministerstva.  
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5. Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu. 

Správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie Plán 

rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky 

bola zverejnená 08.04.2015 na internetovej stránke www.enviroportal.sk. Stanoviská k správe 

o hodnotení vplyvov bolo možné predkladať na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky, Odbor environmentálneho posudzovania do 29. 04. 2015. 

Zároveň bola verejnosť informovaná o možnosti konzultácii podľa § 63 zákona 

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov počas celého procesu posudzovania vplyvov 

strategického dokumentu na Ministerstve životného prostredia SR, odbore environmentálneho 

posudzovania, na Námestí Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava. 

Verejné prerokovanie sa uskutočnilo dňa 21. 04. 2015 vo veľkej aule hotela SÚZA, 

Drotárska cesta 46, Bratislava. Na tomto verejnom prerokovaní boli súbežne verejne 

prerokované aj správy o hodnotení úzko súvisiacich strategických dokumentov "Vodný plán 

Slovenska" a "Hydroenergetický potenciál Slovenska". 

Príslušný orgán v zmysle §13 ods. 4 určil  listom . 3008/2015-3.4,mv zo dňa 5.5.2015 

za spracovateľa odborného posudku odborne spôsobilú osobu v oblasti 2l - vodné 

hospodárstvo   RNDr. Stanislava Klauča.  

Odborný posudok bol vypracovaný v lehote stanovej zákonom podľa 13 ods.6 a 

odovzdaný obstarávateľovi dňa 10.6.2015. 

6. Stanoviská predložené k správe o hodnotení a ich vyhodnotenie. 

1. Zainteresovaná verejnosť (list zo dňa 29.04.2015) 

- RNDr. Elena Fatulová, Bratislava  

- Ing. Jaroslav Baran, Hliník nad Hronom  

- Klub slovenských turistov, Bratislava  

- Rieka - združenie na ochranu vodných tokov, o.z.,  Čadca 

-  Hron pre slobodné rieky, o.z.,  Banská Bystrica 

Konštatujú, že plán rozvoja verejných vodovodov sa odvíja od investičných plánov 

vodárenských spoločností, čo vyvoláva dojem presadzovania týchto subjektov na úkor 

individuálneho zásobovania obyvateľstva pitnou vodou (napr. z obecných vodovodov). Za 

základný cieľ strategického dokumentu považujú 

- záujem občana, ktorému je potrebné ponúknuť alternatívne možnosti zásobovania 

pitnou vodou a rozhodovanie ponechať na občanoch a obciach, 

- ochrana vôd, ktorá si vyžaduje, aby alternatívne možnosti zásobovania boli riešené 

spolu s vyhodnotením dopadu odberov (súčasných a budúcich) na stav vodných 

útvarov. 

K prepojeniu plánu rozvoja verejných vodovodov na plány manažmentu povodí 

(Vodný plán Slovenska) uvádzajú, že je nedostatočné prepojenie a zosúladenie plánu rozvoja 

verejných vodovodov s plánmi manažmentu povodí (Vodný plán Slovenska).  

Poukazujú na nasledovné:  

- plány sú vypracované podľa administratívnych jednotiek (krajov) a nie podľa 

vodných útvarov a čiastkových povodí, čo je v zásadnom rozpore so základným 

princípom vodnej politiky, ktorým je riadenie vodných zdrojov v rámci povodí; 

tento princíp, ktorý je jedným zo základných princípov novej vodnej politiky, je 

zakotvený v Rámcovej smernici o vode,  

http://www.enviroportal.sk/
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- údaje o budúcej špecifickej potrebe vody je potrebné prepojiť s časťou o 

ekonomickej analýze využívania vody,  

- do strategického dokumentu je potrebné doplniť informácie o budúcich trendoch 

vývoja odoberaných množstiev, ako aj trendov kvality a hladinového režimu 

využívaných vodárenských zdrojov (odbery z podzemnej a povrchovej vody),  

- do strategického dokumentu je potrebné doplniť a v SOH posúdiť vyhodnotenie 

vplyvov a dopadov sucha na stav útvarov povrchových a podzemných vôd, a tým 

aj na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z existujúcej vodárenskej 

infraštruktúry (v predchádzajúcom období, ale aj počas posledného obdobia 

výskytu sucha v rokoch 2011/2012),  

- údaje o súčasnom a plánovanom využívaní (množstvá a kvalita) podzemných 

vodných zdrojov a povrchových vodných zdrojov (vodárenské nádrže a priame 

odbery z vodných tokov), ktoré je nutné vzhľadom na očakávané vplyvy a dopady 

na súčasný stav vôd posúdiť a vyhodnotiť v procesoch SEA a výsledky 

premietnuť do aktualizovaných plánov manažmentu povodí.  

Upozorňujú, že podrobnejšie pripomienky k plánu rozvoja verejných vodovodov budú 

uplatnené v rámci pripomienkovania plánov manažmentu povodí (Vodný plán Slovenska) 

podľa článku 14 Rámcovej smernice o vode, s ktorým musí byť predmetný strategický 

dokument zosúladený. Posledný termín na predloženie pripomienok je 22. jún 2015.  

Žiadajú, aby strategický dokument týkajúci sa plánu rozvoja verejných vodovodov a 

správa o hodnotení boli dopracované v zmysle pripomienok v bodoch 1-2 a ich výsledky 

premietnuté do plánov manažmentu povodí.  

K Plánu rozvoja verejných kanalizácií uvádzajú: 

a) Pripomienka týkajúca sa nesúladu so smernicami EU v oblasti vôd  

Východiskom pre návrh Plánu rozvoja verejných kanalizácií boli tzv. „kanalizačné 

systémy“, ktoré nie sú zadefinované v žiadnom právnom predpise. Ide o zásadný rozpor so 

smernicou 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd, ktorá vyžaduje zabezpečiť 

zber a čistenie komunálnych odpadových vôd podľa veľkostných aglomerácií. Termín 

aglomerácia je definovaný nasledovne : „aglomerácia je oblasť, v ktorej sú osídlenie alebo 

hospodárska činnosť natoľko koncentrované, že je opodstatnené odvádzať z nich komunálne 

odpadové vody do čistiarne komunálnych odpadových vôd alebo na miesto ich konečného 

vypúšťania“. Pod smernicu 91/271/EHS spadajú aglomerácie nad 2000 EO a aglomerácie pod 

2000 EO s vybudovaným kanalizačným systémom. Ostatné aglomerácie pod 2000 EO, ktoré 

nie sú odkanalizované, predstavujú plošné/bodové zdroje znečistenia, ktoré musia byť riešené 

v súlade s požiadavkami Rámcovej smernice o vode a smernice o ochrane podzemných vôd 

pred znečistením a zhoršením kvality (2006/118/ES).  

b) Pripomienka týkajúca sa duplicitných plánovacích dokumentov  

Konštatujú, že pre oblasť odkanalizovania a čistenia komunálnych odpadových vôd 

boli vypracované dva rozdielne dokumenty:  
- Plán rozvoja verejných kanalizácií - podľa zákona o verejných vodovodoch a 

verejných kanalizáciách,  

- Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 

91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 

98/15/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1882/2003 a nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 – podľa vodného zákona.  

Uvádzajú, že ide o nesúlad národnej legislatívy (zákon o verejných vodovodov a 

verejných kanalizácií je v nesúlade s vodným zákonom), čo sa premieta do dvojkoľajnosti 
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riešenia. To má za následok vypracovanie nadbytočných plánovacích dokumentov (plány 

rozvoja verejných kanalizácií podľa krajov), ktoré sú v zjavnom rozpore so smernicou 

91/271/EHS, RSV a smernicou o podzemnej vode.  

Z uvedených dôvodov ďalšie pripomienky k strategickému posudzovaniu Plánu 

rozvoja verejných kanalizácií nepredkladajú a žiadajú ho vypustiť zo strategického 

dokumentu a zo správy o hodnotení strategického dokumentu.  

Na záver uvádzajú všeobecné pripomienky k obsahu strategického dokumentu „Plán 

rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií“ a k správe o hodnotení. Konštatujú, že 

strategický dokument, ale aj správa o hodnotení obsahujú podrobné údaje a informácie o stave 

zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a stave odkanalizovania obcí, čo predstavuje veľmi 

užitočný zdroj informácií. V tejto súvislosti iba poukazujú na skutočnosť, že text (správa o 

hodnotení má 240 strán) obsahuje aj značnú časť všeobecných informácií, ktoré zbytočne 

zaťažujú správu o hodnotení, robia ju neprehľadnou a znižujú jej kvalitu.  

 

2. Prešovský samosprávny kraj (list č. 1984/2015/ODDUPZP-004 zo dňa 29.04.2015) 

Na základe § 10 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako 

dotknutý orgán žiada o zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu v písomnej 

podobe pre potrebu prípadného doplňujúceho stanoviska úradu PSK. 

Úrad PSK v stanovisku zo dňa 23.01.2015 v pripomienkach k rozsahu hodnotenia 

strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre 

územie SR” požadoval v správe o hodnotení pri tvorbe kritérií hodnotenia vplyvov zohľadniť 

záväznú časť platného ÚPN VÚC Prešovského kraja. 

Konštatujú, že pripomienky boli akceptované, preto navrhovaný strategický dokument 

„PR VV a VK pre územie SR” berú na vedomie. 

 

3. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia (list č. OU-ZA-OSZP3-

2015/016408-002/Hnl zo dňa 20.04.2015) 

Okresný úrad nemá k predloženému strategickému dokumentu pripomienky. 

 

4. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej 

správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (list č. OU-ZA-

OSZP2/2015/015874/Cr zo dňa 23.04.2015) 

Okresný úrad Žilina nemá k predloženému strategickému dokumentu pripomienky. 

 

5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody a 

tvorby krajiny (list č. 3546/2015-2.1 zo dňa 29.04.2015) 

Predložená SOH je spracovaná na dostatočnej úrovni. Primerané posúdenie plánu na 

územia sústavy NATURA 2000 osobitne nehodnotí vplyvy na jednotlivé územia európskeho 

významu a chránené vtáčie územia. Primerané posúdenie je v  rámci jeho všeobecného 

celoslovenského hodnotenia spracované na dostatočnej úrovni, je potrebné doplniť pri 

usmerňovaní plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR 

kritériá pre výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií zohľadňujúce aj 

ochranárske hodnoty územia a environmentálny vplyv a dopad na dotknuté územie. 
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Vyhodnotenie stanovísk 

V stanoviskách k správe o hodnotení strategického dokumentu doručených na 

ministerstvo neboli uvedené zásadné námietky voči správe a samotným strategickým 

dokumentom. Pripomienka MŽP SR Sekcie ochrany prírody a krajiny odporúča sledovať 

konkrétne vplyvy jednotlivých stavieb VV a VK na ochranu prírody v čase ich prípravy a 

realizácie, aby sa predišlo ohrozeniu predmetu ochrany prírody. 

Zo strany zainteresovanej verejnosti boli v stanovisku uvedené konkrétne 

pripomienky k správe o hodnotení, aj samotným strategickým dokumentom: 

- Námietka preferovania záujmov vodárenských spoločností. 

Stanovisko MŽP SR 

Návrh strategických dokumentov vychádza z hodnotenia každej aglomerácie 

samostatne, podľa miery súčasného a potrieb budúceho zásobovania. Vodárenské spoločnosti 

zásobujú 95 % obyvateľstva a preto je potrebné, aby potreby a požiadavky premietli aj do 

svojich investičných plánov.  

 

- Potláčanie individuálneho zásobovania obyvateľov. 

Stanovisko MŽP SR 

Predložené strategické materiály určujú hlavné smery a ciele v oblasti zásobovania 

obyvateľstva pitnou vodou a odkanalizovania, pričom sú rešpektované základné princípy 

ochrany životného prostredia. Nie sú tým vylúčené možnosti vytvárania individuálnych 

zdrojov vody, resp. individuálneho spôsobu zásobovania obyvateľstva pitnou vodou.  

 

- Alternatívne zásobovanie vs dopad odberov. 

Stanovisko MŽP SR 

Vzhľadom na nepomer odoberaného množstva vody pre verejné vodovody a 

alternatívne zásobovanie napr. občanmi hoci z tých istých zásob podzemnej alebo povrchovej 

vody, ako aj vzhľadom na vzájomnú odľahlosť takýchto zdrojov je praktický vylúčené ich 

vzájomné ovplyvnenie, aj napriek tomu je táto otázka riešená v častiach 3.2.2 a 3.2.3 PR VV. 

 

- Nesprávne členenie hodnoteného územia je v rozpore s RSV. 

Stanovisko MŽP SR 

Historickým vývojom budovania VV na Slovensku došlo k vzniku VV, ktoré presahujú 

hranice povodí a tvoria organické celky (skupinové vodovody). Hodnotenie vychádzajúce z 

administratívneho členenia sa preto premieta do povodí v strategickom dokumente Vodný 

plán Slovenska, ktorý je východiskom pre integrované riadenie povodí, ktoré národná 

legislatíva premieta na úroveň správcov povodí, ktorí sa uplatňujú pri tomto riadení v 

procese povoľovania vodných stavieb a stanovovania ich limitov tak, aby sa udržal priaznivý 

stav vodných útvarov. 

 

- Neprepojenosť údajov o špecifickej potrebe s ekonomickou analýzou a chýbajúce údaje o 

budúcich trendoch kvality a hladiny vody vo vodárenských zdrojoch. 

Stanovisko MŽP SR 

 Problematika je riešená v strešnom strategickom dokumente Vodný plán Slovenska, 

ktorý pozostáva z Plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja a Plánu 

manažmentu správneho územia povodia Visly. 
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- Nedostatočné hodnotenie sucha. 

Stanovisko MŽP SR 

Problematike klimatického vývoja a trendom vzniku suchých období a ich vplyvu na 

zásoby podzemných a povrchových vôd sa veľmi podrobne venuje SoH v kap.III., kde na 

rozdiel od požiadavky nastolenej v pripomienke - hodnotiť jedno suché obdobie, je odborne 

správne hodnotený trend vývoja klímy vrátane suchých období. 

 

- Priemet environmentálneho hodnotenia očakávaných vplyvov na odbery z vodných 

zdrojov do plánov manažmentu povodí. 

Stanovisko MŽP SR 

Prognóza potreby vody je spracovaná v predloženom strategickom dokumente Plán 

rozvoja verejných vodovodov pre územie Slovenskej republiky v kap. 4.1 a jej 

environmentálne hodnotenie je uskutočnené v SoH v kap.  IV.  

 

- Rozpor pojmu "kanalizačné systémy" so smernicou č. 91/271/EHS a nesprávna aplikácia 

pojmu "aglomerácia" na obce pod 2000 EO - nesúlad so smernicami. 

Stanovisko MŽP SR 

Použité termíny boli zavedené Národným programom SR pre vykonávanie smernice 

91/271/EHS a vyplýva zo zaužívanej terminologickej praxe inštitúcií verejnej správy, preto 

nie je v rozpore s citovanou smernicou. V použitom pojme sa uplatňuje geograficko-

demografické špecifikum Slovenska, kedy sa viaceré obce spájajú do jedného kanalizačného 

systému, na konci ktorého je jedna ČOV.  

Aglomerácie pod 2000 EO sú považované v Pláne rozvoja verejných kanalizácií pre 

územie Slovenskej republiky za plošný zdroj čo je v súlade s RSV. 

 

- Duplicita plánovacích dokumentov. 

Stanovisko MŽP SR 

Národný program SR pre vykonávanie smernice č. 91/271/EHS nie je duplicitný 

materiál s Plánom rozvoja verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky, ktorý 

zahrňuje koncepciu odkanalizovania všetkých obcí v SR, hoci bol tento plán spracovávaný v 

zmysle smernice č. 91/271/EHS. Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Slovenskej 

republiky nie je možné vypustiť zo strategických dokumentov, keďže jeho potreba vyplýva 

priamo zo zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

 

- Zaťaženie SoH množstvom všeobecných informácií. 

Stanovisko MŽP SR 

Možno zhodne konštatovať, že všeobecná kapitola III. SoH obsahuje v mnohých 

ohľadoch príliš veľa všeobecných informácií, ktoré priamo nesúvisia s predmetom 

hodnotenia. I keď do istej miery znižujú prehľadnosť SoH, neoberajú jej na vecnej správnosti 

hodnotení a ani na jej  odbornosti. 

7. Verejné prerokovanie a jeho závery. 

Verejné prerokovanie sa uskutočnilo v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov dňa 21.4.2015 o 10.00 hod. v kongresovej hale zariadenia SUZA  na Drotárskej ul. 

č. 46 v Bratislave. 
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Predmetom verejného prerokovania boli nasledovné strategické dokumenty s 

celoštátnym dosahom a ich správy o hodnotení: 

- Vodný plán Slovenska: 

  Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja, 

  Plán manažmentu správneho územia povodia Visly, 

- Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky, 

- Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej 

republiky, 

- Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov 

Slovenskej republiky do roku 2030. 

Verejné prerokovanie otvoril generálny riaditeľ sekcie vôd MŽP SR Ing. Dušan 

Čerešňák, ktorý privítal účastníkov verejného prerokovania. Na úvod oboznámil prítomných s 

programom rokovania, ktorý pozostával z nasledujúcich bodov: 

1. Otvorenie 

2. Informácia o procese hodnotenia SEA 

3. Prezentácia jednotlivých strategických dokumentov a správ o hodnotení 

4. Diskusia 

5. Záver 

 

Mgr. Peter Lukáč (MŽP SR, odbor environmentálneho posudzovania) informoval o 

priebehu procesu posudzovania strategických dokumentov v rámci procesu SEA a uviedol 

doteraz zrealizované kroky aj s konkrétnymi časovými údajmi, ktoré sa každého kroku týkali. 

Tiež spomenul aké ďalšie kroky budú nasledovať po ukončení verejného prerokovania, aké sú 

lehoty na pripomienkovanie verejnosťou, vypracovanie odborných posudkov k strategickým 

dokumentom atď.  

Prezentáciu jednotlivých strategických dokumentov a správ o hodnotení moderovala 

Ing. Mgr. Silvia Rózsár Némethyová (Vodné zdroje Slovakia s.r.o.), ktorá v úvodnom 

vystúpení zhrnula pripomienky k oznámeniam o jednotlivých strategických dokumentoch a k 

rozsahu hodnotenia. Uviedla koľko bolo vznesených pripomienok, od ktorých subjektov, ich  

charakter, ako aj ktoré pripomienky boli akceptované a zapracované do dokumentov a ktoré 

neboli akceptované s vysvetlením dôvodov ich neprijatia.  

V ďalšom priebehu verejného prerokovania boli prezentované stručné informácie 

zamerané na obsah jednotlivých strategických dokumentov a následne správy o ich hodnotení 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Ing. Peter Belica, VÚVH informoval o spracovaní strategického dokumentu Plán 

rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky, časť 

kanalizácie. Prezentoval: 

 - základné východiská  

 - princípy a kritériá 

 - zhodnotenie súčasného stavu v odvádzaní a čistení odpadových vôd na Slovensku 

(2012) 

 - zaradenie obcí na základe stanovených kritérií 

 - rozvoj verejných kanalizácií do r. 2021 (prioritná realizácia kanalizačných stavieb,  
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  priebežná realizácia kanalizačných stavieb), dotýka sa všetkých obcí SR 

RNDr. Katarína Poráziková, VÚVH stručne prezentovala časť o rozvoji verejných 

vodovodov: 

 - ciele 

 - základné východiská  

 - základné právne normy EÚ a SR 

 - koncepčné a strategické východiská 

 - analýza súčasného stavu zásobovania pitnou vodou 

 - zdroje vody 

 - stratégia optimálneho rozvoja verejných vodovodov a priority výstavby  

  (týka sa všetkých obcí SR) 

 - zhrnutie 

Ing. Dušan Zbortek, Inprokon, s.r.o. prezentoval výsledky posudzovania 

strategického dokumentu Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre 

územie Slovenskej republiky. Obsah prezentácie: 

 - stručná informácia o obsahu hodnotiacej správy 

 - ciele dokumentu 

 - posúdenie pravdepodobných vplyvov na životné prostredie v tabuľkovej  

  forme- nepredpokladajú sa významné negatívne vplyvy 

 - posúdenie pravdepodobne významných cezhraničných vplyvov na ŽP - nepredpokladajú  

  sa významné negatívne vplyvy, skôr pôjde o pozitívne vplyvy 

 - navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzácie 

  vplyvov na ŽP a zdravie 

 - porovnanie s nulovým variantom 

 - primerané posúdenie PMPR na územia NATURA 2000, nepredpokladajú sa významné  

  negatívne vplyvy z hľadiska cieľov za súčasného akceptovania navrhovaných opatrení 

 - naplnenie požiadaviek rozsahu hodnotenia 

 - vyhodnotenie pripomienok k oznámeniu a rozsahu hodnotenia (koľko bolo doručených  

  stanovísk, od akých subjektov, ktoré boli akceptované a ktoré nie) 

 - návrh hodnotenia posúdenia strategického dokumentu - prijateľný a odporúča sa  

  po zapracovaní pripomienok 

V nasledujúcej diskusii boli kladené otázky najmä k strategickému dokumentu 

Hydroenergetický potenciál a k Plánu manažmentu povodňového rizika. K Plánu rozvoja 

verejných vodovodov pre územie Slovenskej republiky a Plánu rozvoja verejných 

kanalizácií pre územie Slovenskej republiky, ako aj k ich SoH, neboli kladené zo strany 

verejnosti žiadne otázky.  

Na otázky a pripomienky v rámci diskusie odpovedali kompetentní zástupcovia 

obstarávateľa strategických dokumentov, spracovatelia predložených strategických 

dokumentov a ich správ o hodnotení. 

Verejné prerokovanie správ o hodnotení strategických dokumentov a návrhov 

strategických dokumentov s celoštátnym dosahom uzavrel generálny riaditeľ sekcie vôd Ing. 

Čerešňák, poďakoval sa za aktívnu účasť prítomných. 

IV. Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu 

V prípade realizácie oboch strategických dokumentov budú jednoznačne prevládať 

pozitívne vplyvy ich uplatnenia v praxi nad negatívnymi vplyvmi. 
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A. Pozitívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia  

Vplyv na povrchové a podzemné vody: 

-  zníženie exploatácie zdrojov pitnej vody tak, aby boli dodržané ekologické limity zdroja, 

-  zachovanie vodnatosti vodných tokov (eliminácia priamych odberov z tokov), čím sa aj 

minimalizuje zraniteľnosť vodovodnej siete vzhľadom k rozkolísanosti vodných stavov a 

s tým súvisiacich zmien kvality, ktorá sa zhoršuje najmä po výdatných dažďoch, v období 

topenia snehu, ale aj pri nízkych stavoch na tokoch a k možným epidemiologickým 

rizikám, 

-  zníženie rozdielu medzi množstvom a kvalitou vody spotrebovanej a množstvom 

a kvalitou vody privádzanej kanalizačným systémom do vodného prostredia, 

-  zvýšenie ochrany a zlepšenie stavu prírodných zdrojov a vôd, vodných ekosystémov ako 

aj zdravia obyvateľstva a napĺňanie cieľov RSV, tzn. dosiahnutia dobrého stavu vôd, 

- ochrana a obnova vodnej biodiverzity, 

-  podpora ekosystémov viazaných na vodu, 

-  eliminovanie negatívny vplyvov znečistenia na kvalitu vodných zdrojov, kvalitu 

povrchových a podzemných vôd a najmä na zdravie ľudí,  

-  príspevok k ochrane významných zdrojov pitnej vody, minerálnych a liečivých vôd pred  

   možnosťou ich kontaminácie. 

 

Vplyv na horninové prostredie: 

-  minimalizácia vplyvov komunálnych odpadových vôd na rastúci trend znečistenia 

kvartérnych sedimentov nížinných oblastí, 

-  vplyv na úroveň kvality znečistenia horninového prostredia a pôd. 

 

Vplyv na obyvateľstvo: 

-  zlepšenie kvality života, 

-  ochrana ľudského zdravia, 

-  podpora trvalo udržateľného rozvoja, 

-  rozvoj regiónov, 

-  zvýšenie sanitácie sídelných aglomerácií a regiónov. 

B. Negatívne vplyvy strategického dokumentu 

Negatívne vplyvy sa budú uplatňovať len počas realizácie konkrétnych stavieb 

verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Negatívne vplyvy budú spočívať v: 

-  zásahu do pôdy a jej dočasný záber, 

-  nutnom výrube lesných porastov, 

-  likvidácii rastlinnej pokrývky a biotopov s vplyvom na ne viazaných živočíchov,  

-  znečisťovanie ovzdušia a nárast emisií hluku stavebnými mechanizmami, 

-  produkcia stavebných odpadov, 

-  zvýšenie intenzity dopravy v okolí staveniska (dopravné obmedzenia, narušenie pohody  

 a kvality života). 

Všetky tieto vplyvy budú mať dočasný charakter, po realizácii verejných vodovodov a 

verejných kanalizácii bude môcť byť zabratá pôda opätovne využívaná v súlade s 

požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov. Pôda bude môcť byť rekultivovaná 

a drobný rastlinný porast bude obnovený.  

Všetky negatívne vplyvy priamo súvisiace s výstavbou, po jej ukončení definitívne 

zaniknú. 
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V. Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu na navrhované chránené 

vtáčie územia, územia európskeho významu alebo európsku sústavu chránených 

území (NATURA 2000). 

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej 

republiky nemá nepriaznivý vplyv na integritu žiadneho navrhovaného chráneného vtáčieho 

územia, územia európskeho významu alebo európsku sústavu chránených území (NATURA 

2000) z hľadiska cieľov jeho ochrany. 

Významným problémom v časti Plánu rozvoja verejných vodovodov pre územie 

Slovenskej republiky je rámcový návrh na realizáciu vodárenskej nádrže Tichý potok, ktorá 

bude znamenať významný negatívny vplyv na 2 územia európskeho významu (ÚEV Torysa - 

SKUEV0336 a CHVÚ Levočské vrchy - SKCHVU051). Pre realizáciu tohto projektu však už 

bolo spracované hodnotenie EIA so súhlasným záverečným stanoviskom MŽP SR (č. 

32/2011-3.4/mv zo dňa 1.3.2012), s podmienkou získania stanoviska EK z dôvodu uplatnenia 

naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu a predovšetkým po zdôvodnení 

a preukázaní potreby podľa § 16 ods. 6 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný 

zákon) v platnom znení (resp. čl. 4.7 Rámcovej smernice o vode – 2000/60/ES). 

VI. Závery 

1. Výsledok procesu posudzovania 

Posudzovanie vplyvov strategického dokumentu Plán rozvoja verejných vodovodov 

pre územie Slovenskej republiky a Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie 

Slovenskej republiky, ako aj ich správy o hodnotení, sa uskutočnilo v zmysle zákona 

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

V rámci posudzovania strategických dokumentov boli dodržané všetky procesné 

kroky. Odborná a laická verejnosť bola priebežne v zmysle zákona informovaná 

o predmetných strategických dokumentoch a o správe o hodnotení a mala možnosť sa k 

predloženým dokumentom vyjadriť. 

V procese posudzovania boli identifikované a hodnotené všetky potenciálne vplyvy 

navrhovanej činnosti na životné prostredie a boli navrhnuté opatrenia na zmiernenie 

nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov.   

Posúdenie vplyvov na životné prostredie nepreukázalo žiadne závažné negatívne 

vplyvy na životné prostredie záujmového územia, na kvalitu života a zdravie obyvateľstva 

dotknutého posudzovanými strategickými dokumentmi. 

 Navrhované strategické materiály majú významné pozitívne vplyvy na zdravie 

obyvateľov a životné prostredie, najmä na vodnú zložku a horninové prostredie. 

Na základe uvedených skutočností a berúc do úvahy stanoviská od účastníkov procesu 

posudzovania, záverov z verejného prerokovania správy o hodnotení a odborného posudku 

odporúča sa prijať návrh strategického dokumentu 

 

- Plán rozvoja verejných vodovodov pre územie Slovenskej republiky  

- Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky 

 

za splnenia podmienok uvedených v kap. VI.3. 
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2. Odporúčaný variant. 

Predložené strategické materiály Plán rozvoja verejných vodovodov pre územie 

Slovenskej republiky a Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Slovenskej 

republiky, ako aj ich správa o hodnotení, neboli riešené vo variantoch.   

Príslušný orgán odporúča schváliť predložené strategické materiály a správu 

o hodnotení v predkladaných variantoch. 

3. Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického 

dokumentu. 

Z posúdenia predložených strategických dokumentov a správy o hodnotení 

nevyplynula potreba ich prepracovania alebo dopracovania. 

Na základe predložených stanovísk je potrebné opraviť prieklepy v prílohe správe o 

hodnotení "Primerané hodnotenie vplyvov PR VV a PR VK na sústavu chránených území 

NATURA 2000":  

-  Projekty alebo plány výstavby vodovodov, kanalizácií a ČOV budú môcť byť 

realizované v lokalitách NATURA 2000 a ich blízkosti, len ak sa nebude rešpektovať 

biodiverzita a predmety ich ochrany." Slovo nebude je potrebné opraviť na slovo bude. 

- "V prípade, že nejestvujú iné alternatívy, ale sú príliš ekonomicky alebo technicky 

náročné" vymeniť slovo ale za alebo. 

- Rozpor pojmu "kanalizačné systémy" so smernicou č. 91/271/EHS Smernica Rady 

č. 91/271/EHS, o čistení mestských odpadných vôd a nesprávna aplikácia pojmu 

"aglomerácia" na obce pod 2000 EO - nesúlad so smernicami. 

4. Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu. 

Kladné záverečné stanovisko odôvodňujeme skutočnosťou, že proces posudzovania 

vplyvu strategického dokumentu nepreukázal žiadne významnejšie či dlhodobé negatívne 

ovplyvnenia životného prostredia a zdravia obyvateľov, naopak, jeho realizácia bude prinášať 

celý rad trvalých pozitívnych vplyvov a to nielen na vodnú zložku prírodného prostredia a na 

horninové prostredie, ale aj na zdravie všetkých dotknutých obyvateľov. 

5. Návrh monitoringu. 

Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov strategických dokumentov na životné 

prostredie upravuje zákon v § 16.  

Povinnosťou obstarávateľa a rezortného orgán je zabezpečiť sledovanie a 

vyhodnocovanie vplyvov schváleného strategického dokumentu na životné prostredie, 

prípadne použiť na tento účel existujúci monitoring, aby sa predišlo zdvojovaniu 

monitorovania. 

Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie 

spočíva v 

a) systematickom sledovaní a vyhodnocovaní jeho vplyvov,  

b) vyhodnocovaní jeho účinnosti,  

c) zabezpečení odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe 

o hodnotení strategického dokumentu so skutočným stavom. 
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Monitoring uplatňovania strategických dokumentov navrhujeme realizovať v rámci už 

jestvujúcich systémov zberu údajov o vodnej zložke a vplyvov na ňu. Jedná sa najmä o: 

-  súhrnnú evidenciu o vodách (najmä dlhodobé režimové pozorovanie kvantity a kvality 

podzemných a povrchových vôd, odoberané množstvá pitnej vody a vypúšťané 

množstvá odpadových vôd), 

-  ČSM - Voda (kvantitatívne ukazovatele povrchových vôd, kvantitatívne ukazovatele, 

podzemných vôd, kvalita podzemných vôd, kvalita povrchových vôd, termálne a 

minerálne vody, závlahové vody, rekreačné vody), 

-  štatistické zisťovanie, 

-  programové vybavenie a systém zberu a ukladania údajov o vodách ZBERVAK. 

V prípade ak obstarávateľ zistí, že skutočné vplyvy strategického dokumentu na 

životné prostredie posudzovaného podľa tohto zákona sú horšie, ako sa uvádza v správe o 

hodnotení strategického dokumentu, je povinný zabezpečiť opatrenia na ich zmiernenie a 

zároveň zabezpečiť zmenu, doplnenie, prípadne prepracovanie strategického dokumentu.  

Obstarávateľ a rezortný orgán sú povinní bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu 

informácie o výsledkoch sledovania a vyhodnocovania vplyvov strategického dokumentu na 

životné prostredie, ako aj o zabezpečení opatrení na zmiernenie negatívnych vplyvov 

a potrebných zmien strategického dokumentu. 

Príslušný orgán je povinný bezodkladne zverejniť informácie o sledovaní 

a vyhodnocovaní strategického dokumentu na životné prostredie na webovom sídle 

ministerstva. 

6. Vyhlásenie sumarizácie, ako boli začlenené úvahy o environmentálnych aspektoch do 

strategického dokumentu, ako bola zohľadnená správa o hodnotení strategického 

dokumentu, ako boli zohľadnené stanoviska verejnosti k správe o hodnotení 

strategického dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií, dôvody výberu 

schváleného strategického dokumentu v porovnaní s inými prijateľnými variantmi a 

informácia o opatreniach, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti s monitoringom.  

Podľa § 17 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov je rezortný orgán povinný 

zohľadniť stanoviská  a obsah  z  verejného prerokovania v návrhu strategického dokumentu s 

celoštátnym dosahom. Následne v doložke vplyvov sa uvedie vplyv strategického dokumentu  

na životné prostredie  a výsledky posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné 

prostredie a zohľadnenie vyhodnotenia predložených stanovísk 

Relevantné stanoviská verejnosti sú podľa bodu 3. kapitoly VI dopracované do 

strategického dokumentu. 

Z procesu posudzovania vyplynulo že navrhovaný variant na základe komplexného 

posúdenia vplyvov činnosti na životné prostredie z pohľadu strategického dokumentu s 

celoštátnym dosahom  je environmentálne prijateľný a realizovateľný. 

Každá stavba bude monitorovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Monitorovanie je tak 

naviazané na výsledky EIA procesu, kde sú zadefinované povinnosti, ktoré vyplývajú pre 

realizátora činnosti (projektu) a sú závislé od charakteru projektu a jeho vplyvu na životné 

prostredie. 
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7. Informácia pre schvaľujúci orgán o dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov 

strategického dokumentu. 

Dotknutá verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov je verejnosť, 

ktorá má záujem alebo môže mať záujem o prípravu strategických dokumentov pred ich 

schválením. 

Medzi dotknutú verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov patrí 

a) fyzická osoba staršia ako 18 rokov,  

b) právnická osoba,  

c) občianska iniciatíva podľa odseku 3. 

Podľa § 6a ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie má dotknutá 

verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov právo zúčastniť sa prípravy a 

posudzovania vplyvov strategického dokumentu, a to až do  schválenia strategického 

dokumentu, vrátane práva podať písomné stanovisko podľa § 6 ods.6, § 8 ods.8, §12 ods. 2, 

účasti na konzultáciách a verejnom prerokovaní strategického dokumentu. 

V procese posudzovania vplyvov strategických dokumentov Plán rozvoja verejných 

vodovodov pre územie Slovenskej republiky a Plán rozvoja verejných kanalizácií pre 

územie Slovenskej republiky, zaujala stanovisko nasledovná verejnosť: 

 k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu podľa § 8 ods. 8 spoločné stanovisko  

- Združenie Slatinka, A. Sládkovičova 2, P. O. BOX 67, 960 01 Zvolen 

- Ing. Jaroslav Baran, Ľ. Štúra 590, 966 01 Hliník nad Hronom - SZČO 

- Ing. Arch. Ľudmila Priehodová, Kalinčiakova 17, 974 05 Banská Bystrica, 

poslankyňa MsZ v Banskej Bystrici, SZČO, autorizovaná architektka 

- RNDr. Elena Fatulová, Repná 1, 821 04 Bratislava 

- Mario Urbanec, RIO GRANUS – požičovňa lodí na Hrone, 935 33 Nový Tekov 

123 

- Ing. Jaroslav Baran - Klub slovenských turistov (KST), Záborského 33, 831 03 

Bratislava 3 

- Ing. Anton Žabenský, Šmidkého 7, 960 01 Zvolen 

- OZ Hron - pre slobodné rieky, Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica 

- Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., vedecký pracovník Geografického ústavu SAV, 

čestný predseda Spoločnosti pre trvalo udržateľný život v SR, Bratislava 

- Ing. Ľubica Trubíniová, Bratislava 

- Ing. Ján Topercer, CSc., vedecký pracovník Botanickej záhrady UK Bratislava, 

038 15 Blatnica č. 315 

 k správe o hodnotení strategického dokumentu podľa § 12 ods. 2 spoločné stanovisko 

listom zo dňa 29.04.2015   

- RNDr. Elena Fatulová, Repná 1, 821 04 Bratislava 

- Ing. Jaroslav Baran, Ľ. Štúra 590, 966 01 Hliník nad Hronom 

- Klub slovenských turistov, Záborského 33, 831 03 Bratislava 3, v zastúpení 

Ing. Jaroslavom Baranom 
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- Rieka - združenie na ochranu vodných tokov, Čadca Rieka 2307, 022 01 Čadca, 

predseda Ing. Peter Beleš, PhD. 

- Hron pre slobodné rieky, Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, v zastúpení 

Ing. Anton Žabenský 

Verejnosť sa zúčastnila na verejnom prerokovaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 

21.04.2015.  Otázky, ktoré boli predložené zo strany dotknutej verejnosti sa týkali 

predovšetkým strategického dokumentu Hydroenergetický potenciál a Plánu manažmentu 

povodňového rizika. K Plánu rozvoja verejných vodovodov pre územie Slovenskej 

republiky a Plánu rozvoja verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky, ako aj 

k ich SoH, neboli kladené zo strany verejnosti žiadne zásadné otázky.  

Na otázky a pripomienky v rámci diskusie odpovedali kompetentní zástupcovia 

obstarávateľa strategických dokumentov, spracovatelia predložených strategických 

dokumentov a ich správ o hodnotení.  

V zmysle § 15 ods. 2 zákona schvaľujúci orgán nemôže bez záverečného stanoviska z 

posúdenia strategického dokumentu alebo bez doložky vplyvov na životné prostredie schváliť 

strategický dokument, ktorý je predmetom posudzovania. Schvaľujúci orgán je povinný vziať 

do úvahy výsledky účasti verejnosti, a to najmä stanoviská verejnosti, výsledky konzultácií a 

verejného prerokovania s verejnosťou, vznesené pripomienky verejnosti. 

 

VII. Potvrdenie správnosti údajov 

1. Spracovatelia záverečného stanoviska. 

Ministerstvo životného prostredia SR 

Odbor environmentálneho posudzovania 

Ing. Marián Vagač 

2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu 

Ministerstvo životného prostredia SR 

riaditeľ odboru environmentálneho posudzovania 

RNDr. Gabriel Nižňanský 

3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska. 

V Bratislave dňa 08.07.2015 

 
 


