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ROZSAH HODNOTENIA
strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre
územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ (ďalej len „Plán rozvoja VV a VK“)
stanovený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
24/2006 Z. z.“).
Obstarávateľ, Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti
o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia
kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, predložil dňa 30.06.2020 príslušnému orgánu
Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy
vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, úsek EIA (ďalej len „Okresný úrad
Trenčín“), v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z., oznámenie o strategickom dokumente
Plán rozvoja VV a VK. Oznámenie bolo následne dňa 01.07.2020 zaslané na všetky dotknuté
orgány a organizácie.
Plán rozvoja VV a VK patrí ku koncepčným dokumentom obsahujúcim návrh
investičného plánu, vrátane odhadu investícií potrebných na obnovenie existujúcej infraštruktúry
– verejných vodovodov a verejných kanalizácií. V súčasnosti je platný pre obdobie 2016 – 2021
a tvorí prílohu Vodného plánu Slovenska. Za účelom splnenia piatich základných podmienok
aktualizovaného plánovania investícií do odvetvia vodohospodárstva a odpadových vôd bude
existujúci dokument nahradený novým dokumentom, platným na roky 2021 – 2027.
Cieľom spracovania Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre
územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027 je spracovať aktuálnu analýzu súčasného stavu
zásobovania pitnou vodou a systému odvádzania a čistenia odpadových vôd v Trenčianskom
kraji, sumarizovať legislatívne požiadavky EÚ a SR, ako aj súvisiace koncepčné materiály SR
ovplyvňujúce ciele strategických materiálov, definovať stratégiu rozvoja verejných vodovodov
a kanalizácií so zohľadnením prognózy vývoja obyvateľstva, spotreby vody a produkcie
odpadovej vody a požiadaviek na ochranu zdravia obyvateľstva a životného prostredia, stanoviť
priority výstavby, rekonštrukcie a obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií, vyčísliť
náklady a zdroje financovania potrebné k uskutočneniu aktivít uvedených v pláne na obdobie
rokov 2021-2027.
Hlavným zámerom je stanoviť priority a podmienky realizácie výstavby chýbajúcej
vodohospodárskej infraštruktúry. Návrhy na výstavbu verejných vodovodov budú smerované
do obcí bez vodovodu, do zvýšenia počtu obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov
a do zabezpečenia bezproblémového zásobovania obyvateľov pitnou vodou z hľadiska kvality
a kvantity dodávanej pitnej vody. Súčasťou plánu bude tiež návrh na dostavbu, rekonštrukciu
existujúcej vodohospodárskej infraštruktúry.
Plán VV a VK 2021 – 2027, podlieha posudzovaniu vplyvov strategického dokumentu na
životné prostredie, podľa zákon č. 24/2006 Z. z., nakoľko svojim charakterom spĺňa definíciu
strategického dokumentu podľa § 3 písm. d) zákona EIA a predmetu konania podľa § 4 ods. 1
zákona EIA.
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Okresný úrad Trenčín ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona zverejnil podľa § 6 ods. 2
zákona oznámenie o strategickom dokumente na webovom sídle Ministerstva životného
prostredia na adrese :
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnychkanalizacii-pre-uzemie-tren
a predložil oznámenie o strategickom dokumente na zaujatie stanoviska schvaľujúcemu orgánu,
dotknutým orgánom a dotknutým obciam.
V zmysle § 6 ods. 6 zákona, boli na okresný úrad Trenčín doručené stanoviská
dotknutých orgánov, dotknutých obcí, v ktorých bolo vznesených niekoľko konkrétnych
pripomienok a požiadaviek k vypracovaniu predmetného strategického dokumentu.
Po preštudovaní predloženého oznámenia, s prihliadnutím na doručené stanoviská
a po prerokovaní rozsahu hodnotenia strategického dokumentu, okresný úrad určuje podľa § 8
zákona nasledovný rozsah hodnotenia strategického dokumentu:
1.VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE:

Vzhľadom na charakter tohto strategického dokumentu ako aj vzhľadom k procesu jeho
spracovávania, bude strategický dokument „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných
kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027“ spracovaný v jednom variante.
Pre ďalšie hodnotenie podľa zákona sa určuje okrem nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak
by sa strategický dokument neprijal a nerealizoval) aj variant riešenia strategického dokumentu
uvedený v oznámení o strategickom dokumente.
2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV

2.1. Všeobecné podmienky
2.1.1. Obstarávateľ zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu najmenej
v rozsahu určenom podľa § 8 ods. 3 zákona a výsledok hodnotenia uvedie v správe
o hodnotení strategického dokumentu, vypracovanej podľa § 9 ods. 3 zákona. Vzhľadom
na povahu a rozsah strategického dokumentu je potrebné, aby správa o hodnotení
strategického dokumentu obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe
č. 4 zákona, primerane k charakteru strategického dokumentu.
2.1.2. Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram ani žiadne
špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia vplyvov strategického
dokumentu.
2.1.3. Obstarávateľ doručí na okresný úrad Trenčín kompletné vyhotovenie správy o hodnotení
strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu v počte 2 ks a 1 x na
elektronickom nosiči.
2.2. Špecifické požiadavky

Zo stanovísk vyjadrených v rámci prerokovania návrhu rozsahu hodnotenia a zo
stanovísk doručených v zmysle § 6 ods. 6 zákona k oznámeniu o strategickom dokumente
vyplynula potreba v správe o hodnotení činnosti podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy
otázok súvisiacich s navrhovaným strategickým dokumentom:
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2.2.1. Z hľadiska záujmov ochrany prírody vyhodnotiť vplyvy navrhovaných stavieb alebo
rekonštrukcií prvkov verejných vodovodov a kanalizácii na dotknuté chránené územia
v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov s návrhom opatrení na zmiernenie týchto vplyvov.
2.2.2. Pri vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu brať do úvahy relevantné
stanoviská a požiadavky, ktoré budú zaslané k určenému rozsahu hodnotenia.
2.2.3. Vyhodnotiť akceptovanie, resp. neakceptovanie všetkých doručených pripomienok
k oznámeniu, resp. k rozsahu hodnotenia a v samostatnej kapitole zhodnotiť splnenie
jednotlivých bodov tohto rozsahu hodnotenia.
2.2.4. Pri vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu prihliadnuť pri analýze
jestvujúcich vodných zdrojov na nedostatočnú výdatnosť niektorých prameňov, nutnosť
dobudovania a rekonštrukcie vodných sietí, z dôvodu ich poškodenia a dochádzania
k únikom pitnej vody.
UPOZORNENIE

Podľa § 8 ods. 7 zákona obstarávateľ zverejní rozsah hodnotenia strategického dokumentu
bezodkladne po jeho doručení, ak ide o strategický dokument s miestnym alebo regionálnym
dosahom, formou informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste
obvyklým.
Podľa § 65g obec zverejňuje dokumentáciu podľa § 8 ods. 7 v celom rozsahu na úradnej
tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, do desiatich dní odo dňa, kedy
nastane skutočnosť uvedená v tomto ustanovení. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli
obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde
a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej
kópie.
Podľa § 8 ods. 6 zákona zverejní Okresný úrad Trenčín rozsah hodnotenia strategického
dokumentu na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR.
Podľa § 8 ods. 8 zákona môžu verejnosť, dotknuté obce, dotknutý samosprávny kraj,
dotknuté orgány a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického
dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 zákona Okresnému úrad Trenčín, ktorý
ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru
Rozdeľovník :
Obstarávateľ
1. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy
vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, úsek ŠVS, Hviezdoslavova 3, 911 01
Trenčín.
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Dotknuté orgány
1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava IČO: 00151866
2. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava, IČO: 42181810
3. Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 IČO: 00165565
4. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Nám.
Slobody 6, 810 05 Bratislava, IČO: 30416094
5. Ministerstvo hospodárstva, Stromová 6, Bratislava
6. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín, IČO:
36126624,
7. Mestá a obce Trenčianskeho kraja,
8. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427,
9. Banskobystrický samosprávny kraj, SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 37828100,
10. Trnavský samosprávny kraj, P. O. BOX 128, Starohájska 10,917 01 Trnava 37836901,
11. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 37861298,
12. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie
Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou,
13. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18,
019 01 Ilava,
14. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01
Myjava,
15. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom,
16. Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 151/6,
Partizánske,
17. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1,
017 01 Považská Bystrica,
18. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H,
971 01 Prievidza,
19. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01
Púchov,
20. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911
01 Trenčín,
21. Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01
Trenčín,
22. Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín,
23. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova
3, 911 01 Trenčín,
24. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín,
25. Slovenská agentúra životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, 00626031
26. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská
Bystrica, Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica,
27. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina,
Legionárska 5, 012 05 Žilina,
28. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava –
stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra,
29. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín 31755194,
30. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Gen. M. R. Štefánika
20, 911 49 Trenčín,
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31. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01
Trenčín 00610968,
32. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná
8, 972 01 Bojnice 17335817,
33. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských
partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica 00610941,
34. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60
Nitra, IČO 36550949,
35. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4 911 05 Trenčín, IČO 36302724,
36. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o., J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO
36682888,
37. Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s., Stará Turá, ul. Jiráskova 168/16,
916 01 Stará Turá, IČO 36340456,
38. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, IČO:
36672076,
39. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 36056006,
40. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Vladimíra Clementisa 52
971 55 Prievidza, IČO: 36644030,
41. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46, Bratislava 29, IČO:
35850370
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