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I. ZáHadné rúdaje o obstarávatellovi

1, Názov

Ministerstvo vnútra Siovenskej republiky
Okesný úr'ad Košice, odbor stalostlivosti životné prostredie

2.Identifikačnó číslo

lčo: ootstgoo

3., Adresa sídla

Oklesný urad Košice
Komenskéh g 52, 04I 26 Košice
Slovenská republika

4, Meno, priezvisko, adt,esa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávnenóho zástupcu
obstarávatel'a

JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru starostlivosti o životné prostredie
Komenskélro 52, O4126 Košice
tel. číslo: 055/6001 250

. e-mail : heru:ieta.Iralaszova@mi.n$§k

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne Číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od
ktorej moŽno dostat' relevantnó informácie o strategickom dokumente, a miesto na
konzu[tácic

Ing. Jana Hargašová
oddeienie štátnej správ), vód a vybraných z|,ožiek životného prostredia kraja
Kornenskélr o 52, 04I 26 Košice
tel. číslo: 055/6001 260
e-mail : i ana.harea§oy3íalqilvók

Ing, Jana Hruščáková
vedúca oddelenia Štátnej správy vód a vybrarr;iclr zložiekžívotného prostredia kraja
Komenského 52,04t 26 Košice
tel. číslo: 055/6001 267
e-mail: i aira.lri,lr§9akova@miny.§_k



n. Základné údaje o strategickom dokumente

1. Názov

Plán rozvoja verejnýclr vodovodov averejnýclr karralizácií pre územie Košickélro kraja na
tok51 202l - 2017

2. Charakter

Plán rozvoja Ýerejných vodovodov a verejnýcli kanalizápií pre rlzemie Košického kraja na
toky 2021 -2027. (ďalej len ,,PIán VVaVK 2021 -2027') patrí ku konoepěrrým dokumentom
obsahujúcim návrh investiěného plánu, vtátane odlradu investícii potrebných na obnovenie
existujťrcej iufiaštruktúry - verejrrých vodovodóv a verejných kanalizácií. V súčasnosti je
platný pre obdobie 201,6 - 202l a tvorí prílohu Vodného plánu Sloven ska. 7arlěelom splnenia
piatich základnýoh podmienok aktualizovaného plánovania investícií do odvetvia
vodohospodárstva a odpadovýclr vód bude existujúci dokument nahradený novým
dokumeňtom, platným na roky 202l -2027.

Plán WaVlK 202l - 2027 pozostáva z rrasledovných koncepěných, plránovacích a
sfr ategických,materiálov ;,

- Plán rozvojaverejných vodovodov pre rlzemie Košického kraja;
- Plán rozvoja verejnýoh kanalizáciípre územie Košického laaja.

Strategické materiály patria k základným rámcovým dokuinentom pripravovaným za účeloiri
usrnernenia prípravy, plánovania, rcalizácie, r§konštrukcie a obnovy vetejných vodo-vodov a
komunálnych stokových sietí a čistiarní odpadových vód do roku2027, Srnerujrl k napiňaniu
požiadaviek kladených e,urópskou a nátodnou legislatívou. Pri worbe materiálov sa berú do
úvahy taktiež kritériá a požia{avky vyplývajrice zo strategickýclr a koncepěnýol. materiátoV,
technických noriem a environmentálnyclr kritérií. Ich realizáolaje p.ritom závislá od.možncstí
zabezpečenia finančnýclr prostriedkov.

Plán VVaVK,z}zl * 2027, podlieha po§udzovaniu vpiyvov strategíckého dokumentu na
životné prostredie, podl'a zákona ó, 24l200i6 Z. z, o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zhení neskoršíc.lr predpisov (d alej len
,,,rÁkoď'), nakol'ko svojim charakterom spÍňa def,lníciu strategického dořumentu podťa § 3
písnr. d) zálcona a.predmetu.konania podťa § 4 ods. l zákona,

Podťa § 37 ods. 3 zákona č. 44212002 Z. z. o verejných vodovodooh a verejných
kanalizáciách a o. zmene a dopllení zálkgna ě, 276lZQ0l Z. z. p rqgulácii v sieťovýoh
odvetvi.ach u zneni rreskorších predpisov (ďalej len ,,zákon 442lZOa2 Z. z..") okresrrý rrrad
v.sidle kraja vypracúva plárr rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií. V srllade s
§ 36 ods. 3 písm. .b) v spojeni s § 37 ods. 6 zákona 44212002 Z. z. jeho sclrválenie rra
obdobie šiestielr rbkov je v kompetencii Ministerstva ávotného pro§tredia slovehskej
republiky.



3.IIIavné ciele

Plán VVaVK})Z.I -2027 mázucieť:
- špracovať aktuálnu analýzu súěasného stavu zásobovania pitnou vodou a systému

odvádzania a ěistenia odpadových vód vkošickom laaji,
- sumarizovat'legislatívne požiadavky EÚ a SR ako aj súvisiace koncepěné rnateriály SR

ovplyvňuj úce ciel e strate gickýclr mateti álov,
- deťrnovať stratégiu rozvoja verejných yodovodov a kanalizácií so zolrťadnením prognózy

vývoja obyvatelsfua, spotreby vody a produkcie odpadovoj vody a požiádaviek ná
oolrranu zdravia obyvateťstva a životného prostredia,

- stanoviť ,priority výstavby, rekonštrukcie a obnovy verejnýoh vodovodov a verejných
kahalizácií,

- v/číslit"náklady a zdroje financovania potiebné k uskutoěneniu aktivít uvedený'ch v pláne
VVaVK na obdobie rokov Z:OZL *20?7.

Jednotlivé ěasti strategickélro materiálr.r bttdú zameranó na dosiahnutie nasledovných oiel'ov:

- Plán r_banOj_a Vereji.rýeh vódoyq_dov pre územie Košickéhgkl,aja - strategickým cielbm do
roku 2027 je zvýšenie počtu obyvatel'ov ásobovaných z veiejných vodovodov a zaistenie
dodávky zdrayotne bezpečnej pitnej vody. Na základe aktualizácie ana\ýzy rlrovrre
zásobovania pitnou vodou budťr stánovené priority a podmienky realizácie výstavby
chýbajúcej vodolrospodárskej infraštruktury. Návrhy.na výstavbu verejných vodovodov
budú smerované do obcí bez vodovodu, do zqíšenia počtu obyvateťov zásobovaných z
verejných vodovodov a do zabezp-ečeni4 bezproblémového zásobovania. obyvatel'ov
pitnou vodou z lťadiska kvality a kvanlity dodávanej pitnej vody. §účastbu plánu' rozvoja verejnýclr vodgvodov bude tiež náwh na dostavbu, rekonštrukciu existujúcej
vodohospodárskej inťraštrrrktúry,.

, P_lán rozvoja vetejných kanalizácií prg územie Košického kreúa_- piele lozvoja verejnýoh
kanalizácií do rokrr 2027 s{l prioritne zamerané na výstavbu, rozšírqnie a zvýšenie
kapacity stokových sietí a čistiarní odpadových vód vrátane ich rekonštrukcie. Priority sa
pritom odvíjajú od veťkostných kategórií obeí (poótu ekvivalentnýeh obyvatel'ov) ako aj
od situovania aglomeráoií v cluanenýoh voilohospodárskych oblastiach. v rámci
defrnovaných oiel'ov sa rrv4žuje tiež s priebežnQu t'eaiizáciott, budovaním" tozširoÝaním a
zvyŠovaním kapacity stokovýclr sietí a čistiarní oclpaclových vód vo všetkýcli ostatrtých
obciach Košického kraja, tj. oboiach nezaradenýoh medzi prior:itné..

4. Obsah (osnova)

Plán VVaVK 2021 - 2a27 ptostredníctvom textovej a tabuťkovgj formy poskytrre ana|ýzu
srlčasnélrO stavu, syntézu a .návrhy r:íešenia problematiky verejných vodovodov a verejných
kanalizácií košickéIro kraj a,

Pl án rozvoj a verejných vo dovodoy pr.e_ úzernie Ko šiokého kr,aj a
Dokument je zameraný na legislatívne východiská 4 dóvody ;jeho vypracovania vrátane
prehťadu rozhodujrloich právnych predpisov uplatňovaných pri jelio tvorbe. i\nalýza
súčásnélro stavu zásobovania obyvatel'ov pitnou vodou poukáže na dostupnost' verejných
vodovodov, mieru ioh rozostavanosti, ako aj selkovú sunrarizáciu v §úča§no§ti využ,ívaných



vodnýclr zdrojov, hodnoterrie zásobovanosti a vybavenosti obcí. Osobitne buclťr predmetom
analýzy aglonrerácie s doposiať absentujúcinr systómonr zásobovania z verejnýclr vodovodov.
Na základe prognózy vývoja kvality a kvarrtity využívaných vodných zdrojov, nriery ich
oluozerrosti, stavu ocluany a potleby vody bude navrhnutá stratégia optiniálneho rozvoja
verejných vodovodov a zásobovania obyvateťsfva. Definované Úudťr- prioLity v oblaiti
výstavby a rekolištrukcie vodolrospodárskej infraštruktúry.

Neoddeliteftrou súčasťou dokumentu je vyčíslerrie predpokladariých nákladov na realizáciu
Plánu rozvoja verejných vodovodov a inrlestičná stratégia zásobovarria pitnou vodou do roku
2,0i27.

Obsah (osnova) časti stlategického materiálu Plán rozvoja verejných vodovodov pre úzenrie
Košického kraja na roky 2021- 2027 bude v rámoi textovej časti pozostávať z nasledovnýclr
kapito1;

- Legislatiy1g 1,ýchodiská a dóvody vy}]facovania Plánu rozvoja velejných voclovoclov pre
územie Košického kraja

- Prehťad rozlrodujúciclr právnyoh predpisov uplatřrovaných pri tvorbe Plárru rozvoja
verejnýclr vodovodov

- Atta|ýza súčasného stavu zásobovania pitrrou vodou

o Hodnotenie sťrčasnélro stavu zásobovania obyvatellov pitrrou vodou podl'a
jednotlivýclr okresov

+ Obce s verejnýrn vodovodom
* Obce s rozostavanýn l,erejrrým vodovodom
* Obce bez verejného vodovodu a návrlr na tiešetrie
* Verejné vodovody problémové z lrl'adiska kvality dodávanej vody,

nedostatočnej kapacity vodných zdrojov a nár,r]r na liešenie
-.;. ZdroJe Vody

r} SÚČasný stav a prognóza kl,aliťy a k,i,antity využivanýclr povr,chovýclr a
podzenrnýclr vodnýcll zdr.ojov a ich oirrozenosť

Ť Posúderrie sťrčasného stavu oclrrar,ry vodných zdrojov
* Zásady ekologicky optirnálnelio využívania zdrojóv vody ako sťrčasť krajiny

- Stratégia optimálnelro rozvoja verejných vodovodov a priority výstaÝby

o Potreba vody pre navtňnutý optirnálny rozvoj
r Ránrcová bilarrcia zdrojov a potrieb vody
. stratégia zásobol,atria obyvatel'stva na úzetní bez verejrrýeh vodovodov

tl. koncepcia klytia potrieb pitrrej vody
o Vplyv realízácie Plánu rozvoja verejných vodovodov rra ekologické podrnienky

krajiny a rozvoj regiónov
. Predpokladané náklady na realizácir,r Plánu rozvoja velejrrýclr voclot,odov
r Investičná stratégia zásobovania pitnou vodou do roku 2027



Tabul'kové pr,ílohy:

- Hodrrotenie zásobovanosti a vybavenosti obcí vodovodmi podl'a okresov
- Zoznam obcí s verejnýnr vodovodom podťa okresov
- Prehťad obcí s rozostavarrým vodovodom
- Zoznam obcí bez verejnélro vodovodu podl'a okresov
- Vodné zdroje navrhované na vyradenie
- Zoznam vytržír,anýclr vodných zdrojov na zásobovanie pitrrou vodou
- Predpoklaclaný vývoj potrieb pitncj vody
- Návrh na riešenie obcí bez verejnélro vodovodu
- Vodovody problénror,ó z hťadiska kvality dodál,anej vody, nedostatočnej kapaciťy

vodných zdrojov, prípadrre vel'kých strát a návrh na iclr riešerrie
- Charakteristika verejnýclr vodovodov podl'a uk"ioyýclr spoločností
- Investičná stratégia zásobovania pitnou vodoit
- Prelrl'ad všetkých obcí Košického kraja podla okr"esov, probléniy vo vodovodoclr a nár,rlr

na riešenie do roku2027

Plán rozvoja vereiných kanplizácii pr,e územie Košického krai.q
Pre tvorbu plfuru rozvoja verejnýclr kanalizácjí sú určujúce požiadavky. na odvádzanie a
čistenie odpadovýctr vód, definór,ané právnynri predpisnri na útrovni EÚ a SR, ako aj
existujúcirni koncepčnými a strategickými rnateriáImj. Iclr rozbor bude tvorit'základný vstup
pre ÚČely spr:acovania dokunrentu. l§itériá rozvoja ver:ejrrých kanalizáoií sa odvíjajú od
legislatívnych požiadaviek. teclrrrickélro stavu a furrkčrrýclr požiadaviek na stokovó siete a
čistiarrte odpadovýclr vód. Ciele lozvoja verejrrých kanalizácií do roku 2027 budú stanovené
najmá s ohl'adorn ria potlebu elimirrácie envirorurrentáinych vplyvov, zabezpečenie ftlnkěnosti
systému a ekonornickej udržatel'rrosti. Ekologicko - technické kritériá budú určujúce pťe
prioritizácirr naliehavosti výstavby, rekonštrukcie verejrrých kanalizácií. Investične rrákladrré
aktivity rra realizáciu kanalizačnýclr stavieb budú pokrlrté z uiu.91ých finančrrýclr zdrojov. Iclr
prelrl'ad brrde súčast'orr firrarrčnej arralýzy do loku 2027.

Obsa]r (osnova) časti strategickóho materiálu Plán rozvoja verejných karralizácii pre úzenrie
KoŠickélro klaja na rcky 2021- 2027 bude v ránrci textovej časti pozostávať zrrasledovnýclr
kapitol:

- Prelrl'ad lozhodujúcich prár,nycll preclpisor. SR a EÚ uplatňovanýclr pri tvorbe PlárrLr
rozvoj a verej rlýclr karralizácií

. Konkletizácia zásadrrýclr požiadaviek európskej a národnej právnej ťrpravy vo vzťalru
k odvádzaniu a čisteniu odpadových r,ód vrátane vynegociovanýclr podmierrok a ich
časové]ro lrannoqo gramu

o uplatnetrie koncepčnýqh a strategickýclr mateliáIov sR

- Analýza sírčasného stavu odvádzaniaaĎistenia odpadovýclr vód

r prehl'ad súčasrrélro stavu v odvádzaní a čisterri odpadovýclr vód v košickonr kraji
Odstraňovanie rrutrientov (dusík. fosfor,) - zavedenie povirrrrosti v oblasti čistenia
odpadových vód

o Nedostatky, respektíve rozlrodujúce problénry vyskytujúce sa v súčasnosti v oblasti
odkanalizovania a čisterTia odpadových vód



. Pozitíva v oblasti verejrrýclr kana|izácií

. Plnenie lo,itérií ustanovených smernicou gI/27l/ES

KoncePČné a strategické výohodiská uplatnené pri návrlru plánov rozvoja verejných
kanalízácií

r KoncePcia voclolrospodárskej politiky Slovenskej republiky, jej hlavné ciele a vzťah k
trvalo udržatel'nému rozvoj u

r Envirotrmentálne a teclrnické kritériá pre stanovenie prior:ít rozvoja ver:ejných
kanalizáoií

Teclrtrické kritériá plánov rozvoja verejných k analizácií

o Základné furrkčné požiadavky na stokové siete
l Ziákladné pgžiadavky na čistiar.ne odpadovýc]r vód

' Zavedenie systérnu karralizačriých aglonrerácií podl'a smernice Rady ě.91l27llEHS. Plincípy a klitériá pre návrh aglorrterácií

Pri ority výstavby kanalízácií

' Ekologicko - teehrrické kritériá prc zostavenie poradia naliehavosti výstavby verejnýclr
kanalizácií

Ciel e rozvoj a verej rrých kanalizácií

, Vymedzenie ciel'ov razvojave,ejrrýclr kanalizácií do roku 2027. Vyčíslenie počtu aglornerácií ťiešenýclr v Košickom kraji

Možné finaněné.zdroje

Tabul'kor,é prílohy:

- PrioritY kanalizaČných aglomer:ácií v Košickom kraji podl]a vefkostí, v členení podťa obcí- Prelrťad súČasnélro st'avu \l odvádzaní a čistení odpadových vócl v Košickom kraji podl,a
obcí, stav k3'I,12.2018 -

r P]án rozvoja verejných kanalizácií u kanalizačných aglonrer.ácii s počtom
obyvatei'ov do 2 000 EO
p_lán rozvoja verejnýclr kanalizáoií u karralizaěqfelr aglomerácií
obyvateťov od 2 000 do 10 000 EO
plán rozvoja verejnýclr kanalizácií u kanalizačných aglomerácií
obyvateťovnad I0 000 EO

s počtom

s počtorn

- Srunarizácia základných vecných a investičných nárokov pre rozvoj verejnýclr
kanaljzácil. v aglomeráciách do 2 000 Eo, podfa ok esu, sía.v k 3I'.L2.20t8- sumarizácia základrrýclr vecných a investičných nárokov pre rozvoj verejných
kanalizácií v aglomeráciách od 2 000 * do 10 000 ÉO, podťa okresu, stav k st.tz.zď|á- Surnarizácia základnýclr vecných ? investičnýclr 

'nárokov pre rozv:oi verejných
kanalizácií v aglomeráciách nad 10 000 EO, podlťokre§u, stav k it,tZ.ZOt|



, Sumatizácia zakladných vecných a irrvestičných nárokov pre rozvoj verejných
kanalizácii v aglorneráoiách do 2 000 EO, pQdl'a Vodárenskej spoloěnosti, stav
k 31.12.20l8

- Sumarizácia zakladných vecných a investičných nárokov pre rozvoj vexejnýclr
kanalizácil v aglomer{ciách od 2 000 - do 10 000 EO, podl'a vodárenskej spoločnosti,
stav k 3"1,12.20i8

- Sumarizácia základných vecných a investiěnýclr nár.o,kov pre roanoj ver:ejrrýclr
kanalizácií v aglomeráciách nad l0 0.00 EO, podťa vodárenskej §poločno§tio stav
k 3i.12,2018

- Investičná stratégia odkanalizov4nia na roky 2021 - 2a27 - karializácie
Prehťad v odkanalizovaní Košickélro krajapodl'a okresov v Vs

5. UvaŽované variantnér:iešenia zoht?adňujúce ciele a geograficlrý rozmer strategického
dokumcntu

Strategieké materiály tvoriace sťrěasť Plárru VVaVK 202I - 2027 sttptipravované v jednom
variante riešenia.

6, Vecný a časolý h4rmónogram prípráÝy a schval'oyania

Vecný a časový lrarmonogram prípravy: cpríl 2020 - seplembet. 2020

posúdenie vplyvov strategického
dokumentu na liyptné prostredie podťa
zákona

október 2020

predloženie upraveného materiálu, podi'a
záverov strategickélro posúdenia vplyvov
na schválenie

Vecný a časový harmonogram schval]ovania:

7. Yzt'ah k iným strategic\ým dokumentom

Plán VVaVK 2027 - 2027 nadvázuje na existujúce strategické materiály schválené na
obdobie rokov 2016 - 2021 PI4p rozvoja verejných vodovodov pre územie Slovenskej
rePublikY a Plán rozvojaverejných kanalizácií pre územie Slovenskejiepubliky, Rovnakq taŘ
.súrzisí s našledovn:inri strate giekými dokumerrtami:

- Národná stratégia trválo udržatel'ného tozvoja;
- |lT rozvoja verejnýclr vodoyodov a verejných kanalizácií Slov.engkej repubtiky na roky

202l -2027;
- Akě"ý plán ple životné prosttedie a zdravie obyvatel'ov.SR;
- Stratégia, zásady a priority štátnej €nÝironnre.rrtáInej politiky SR;

8



Vodný plán §jovenska, ktorý obsahuje Plán manažmentu správneho územia povodia
Dunaja a Plán manažmenfu sptávnelro rizenria.povodia Visly;
Náwh oťientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do
roka2027;
H2ODNOTA JE VODA - AkěnY plán na riešenie dósledkov sucha a nedosttítku vodý;
ZelenŠie Slovensko; Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej ppubliky do roku
2030;
Financovanie iozvoja verejných vodovodov (s dórazom pre obce dq 2 000 obyvateťov)
a verejnýeh kanahzácii (s dórazom pre obce v a§lomeráciách do 2 000 ekvivalentných
obyvatel'ov) v Slovenskej ,rqpublike pre roky 2020 - 2030 (uznesenie vlády SR
52ll20l9 z 23. októbra2019).

8. Orgán lrompetentný na jeho prijatie

Kompetentným organom na schválenie strategického dokumentu je Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky.

9, Druh schval'ovacieho dokunenfu (napr. uznesenie Národnej rady Slovenskej
rcpub'lifty, uzncsenie vlády Slovenskej republiky, nariadenie)

strategiqký dokument bude schválený Ministerstvom životrrélro prostredia slovenskej
republiky.

III. Zákl,adné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu
na životné prostredie vrátane zdravia

1. Požiad*vlcy na vstupy

Podkladovým rrrateriálorn pre vypracovanie Plánu VVaVK .2021 , 2027 bud:ú eťstujúce
§tťategické.materiály platné do roku 202l,íj. Plán rozvoja verejných vodovodov pre úzémie
KoŠiekého kraja a Plán rozvoja verejných kanalizáoií pre územie Košiokého kraja.

Plán rozvoja ve{ejnýclr vodovod§v_pre úzernig Košickélro kiaj,+
Vypracovanie, vyhodnocovanie, aktualizoyanie Plánu rc.zvoja verejných vodovodov pre
Územie KoŠického kraja zabezpeěuje okresný úrad v sid,le.kraja - tj. Okiesný úrad Košicá.v
súlade so zákonom č, 442l20a2 Z, z,.

ZákOnom é. 44212002, ,Z, z., zákonom č. 355/2007 Z, z. o ocluane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zínene a doplnení niektorých zákpnov v znení neJkorŠích predpisov,
zákonom Slovenskej nfuodnej rady č. 36911990 Zb, o o.becnom zriaťlení v znení neskóršíclr
predpisov, spolu s vykonávacimi predpismi, ktoré stanovujú hygienické požiadavky na pitrrú
vPdg, PoČetnost'a řozsah kontroly Řvality pitnej vody bot-řymeazeiý riimec na riadne
fungovanie ásobovania pitnou vodou a úroveň je zaistená plná zlučitelhosť právnych
Predpisov SR s legislatívnymi predpismi EÚ (smernica 98/83frŠ o vode uičen,éj na lfudskrl
špotťebu).



Základným vstuPom pre vypracovanie ,dokumentu budú existujťrce právne predpisy,
strategickó mateiiály, územný plárr vyššieho územného celku a opěračný program Kvalita
ŽiVotného prosEedia. Y rámpi,strategickeho materiálu bude spraóovana_ progÁoru potreby
vodY ako aj výhťadové špeoifické potreby vody z yerejných vpdovodov stanovJne , ohfadoro
na doter4jŠÍ vývoj tohto ukazovatel]a a očakávané tLenáy. Výhl'adové špeoifioké potr.eby vody
verejnýoh vodovodov sa stanovujrl podťa vyhlášky MŽP-SR é,684720a6 Z.'z., ktorou sa
uŠtanovujri Podrobnosti o teclrnických požiadavkách na návrlr, projektovťr dokumentáeiu a
yýstavbu verejných vodovodov a verejných kaualizácii (ďalej ten,v/ntaska 68412006 Z. z;,),

Pre členské štáty EÚ, zodpo ky odvádzaniia a ěistenia komunálnych
olqadgyÍorr vód, stanovuje rnlenrica Radý gli}7IlEH o čistení komunálnych odpadových
vód. Tieto podmienky zu sklbené so zivázktrmi, ktoré sa SR zaviaza|á pr"it'" ,áár.i
PredvstuPových rokovaní s EÚ a ktoré sú transponované,do pťedmetnej vodolrospodárskej
legislatívY SR a koncepěných a sttategickýclr matér,iálov. Starrovenó podnrient<y a zavazty SŘ
vo 

_ 
v;ýznamnej .miere usmerŤujri. aj proces prípravy a realizáció kanafizáčných stávieb

v Košickom kraji.

plán rozvoja verejných kanalizácií košického kraja bude spraqovaný na základe plánu
rozvoja verejnýoh kanalizácií Košického kraja (2015), Náródného pi.ogramu §lqvenskej
rePubliky pre vykorrávanie smernice Rady gtíZn\'lEI-Iď o čisteni r.".""ař"I"t odpadovýcň
vÓd v znení šmemice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskelro parlámentu a náay
t882l20a3fi,S,. podkladov a materiálov získanýclt z vodárensxlýclr spóloěrrostí, obecnýcir
Úradov a prevádzkovat'eťov stokových sietí a čistiarní odpadovýcťvód, ridajov o schválených
alebo Pripravovaných projektoch (hlavne ŠtrŇturá'lně rqr:áy a Enviro-nmentálny mňo;,
výroěných sPráv, štatistickÝeh údajov a informáoií získaných priamym kontáktom 

'i
vlastníkmi a prevádzkovatel'mi kanali začnej irrfr aštruktriry.

VY3racovanie, Plánu rozvoja vereiných kanalizácií pre Územie Košického kraja vyplý va z § 37
zákona 44212002 Z- z.. Základným vstupom pre vypracovanie stralegickéhó máieriálu budú
hodnotenia potťieb súčasnélro a budúcehó odkánalizŇania.

2. Úaa;" o výstupoch

VýstuPmi Posrldenia .strategického dokumentrr bude Ministerstvom životného prostredia
Slovenskej reprrbliky scliválený strategický materiál. Plán VV aVK 202l _2O2i7 zgstaví súbor
priorít výstavby v.erejných vodovodo,v a kanalizácií, ktoré budú slúžit, ako rozhodovaoí
rrástroj Pre smelov4nie.po.dpoly_ y plry navrhnutých investičných akcií v oblasti verejnýclr
vodqvodov a verejných kanalizácií. Efektívnyrn rráštrojom siatnej politiky ,ra oaptneni"
záváŽkov SR v oblasti verejných vodovodov a verejnýclr_ kanalizácii Úude finančna poapo.a
len qých aktivít, ktoré budú v súlade s týmto planom VÝaVK 202l *2027.

3. Úaale o priamych a nepriamych vplyVoch í& životn.é pr.ostrctlie

VPlYvT na Živobró prostredie budú závislé od rozsalru, charakteru aktivít plánovaných v
sti'ategickom dokumente ich lokalizácie a spós.obu implementácie strategickýoil cieťov, Ciele
strategickélrq dokumqntu viazané na realizáqiu, rekonštrirkciu, a- obnovu technickej
infraŠtruktúry, budú spájané prevažne s negatívnymi vplyvmi lokálnelro, krátkodobého á
reverzibilného chárakteru. Potenciálne významné negatívrre vplyvy uuori etiminované už v

uce
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Šládiu definovánia cielov strategického dokunrentu a to zohťadnením platných právrryclr
predpisov, nť,rodných podmienoli, poznatkov o zinene klímy, trendov uo ulruoli nárokov na
vstuPY ako aj leŠPektovaním základných princípov octuany Životného prorL"áiu, Charakier
dokumentu, jelro zamerqnie a ciele, vo-všeoúecnosti vitváfq'tr prld;"ki"d p* prevahu
dlhodobých Pozitívnych vplyvov na životné prostredie a poukáujb nu pri*, , 

"ri-i"a"iiexistujúciclr negatívnych vplyvov predovšetký* nu pourttrove a poar.moe vod|.

4. Vplyv ria zdravotný stav obyvatel'stva

§chválením straJegického dokumentu sa nepťedpokladá významné dlhodobé negativne
ovPlYvnenie Životného proshedia a zdtavia otyuuierriua. S implementáciou dokumentu sa
bude sPájať niekol'ko trvalýclr pozitívnych vplyvov na zdravie. Řozsah qýchto vptyuov uua"
Pritom závislý od miery a úspešnosii .eaiiŽa.ie aktivít navrhovaný"h, či už v oblasti
zalezvglenia dostuPnostivodných zdrojov, zdťavótne bezpeěrrej pitrrej l,oá}, ako aj v oblasti
odkanalizovania obcí a zab_ezpečenia čiste.nia o{padových voa. Ň"gutí;^. Óiy"y možno skór
oČakávať v PríPade ngschválenia strategického dokumóntu. Existuj-úce stratágícÉé materiáIy a
dokumentY nePokrývajťi a. rreriešia próblunrutiku dostatočne, komplexne Í s dopadorn na
obdobie do róku 2027,- Ich imPlemďfo,_u n.r9 je postaěuj,rlca a úúnná ,ru pot yti. potrieb
smarovaíiých na zabezPeČenie pohody a kvalitý žwota obý.vatelbv ako aj iab,eip"r,enie ich
zclravia.

5r VPlYvY nfl chráncnó Územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia
euróPskeho významu, curópslta sústava chránených území (Natura ,2000), národnéparky, chránené krajinnó obl4sti, chránené vodoňospodárske orrurti i p-oá.t vrátane
návrhu opatrení na ibh zmietnenie

Dlhodobé ciele budú smerova_né k oclrrane, zlepšeniu, ud,ržarriu p.odmienok zásobovania
obyvateťstva vodou a zabezpeéenia odkanalizovánia obcí. Dopad je možnď áeutarrar ta*,
kde je Prienik medzi vodohóspodárskymi záujmami ;Ň.ili i.-rydíňjil"r"d;;;n
zdrojov a záujmarrli ocluany pdrody á t",u;iný. V súčasnosti existujťrc" pÁiá.;y a §trety

1|ujmov 
tak pravdepodobne budri ešte predmúm diskusií u a.nnouániu {,šil;.rejnéhozauJmu.

6. Mbžné riziká súvisiace s uplatňoyaním strategického materiálu

Riziká-súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu vQ vzta-hu kživotnému prostrediu
saneočakávaJú.

7, Vplyvy na životné prosfi:edie p-resahuJúce.štátne hrnnice

V rárhci vYPracovallia oznámenia a identifiltácie predpokladanýclr vplyvov strategickélro
dokumentu na Životné prostredie wátane zdravi4,""UotiiO"ntifikované významné"ugu,í*;
vplyvy, kíoré by presahovali štátrré hranice.
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IV. Dotknuté subjektý

1, yymedaenie dotknutej verejnosťi vrátane jej zd,ružení

S ohl'adorn na charakter strategického dokumentu ajelro dosah; je dotknutou verejnosťoutaká
verejnosť, ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne áotknutá koňaním týkajúcim 

"sa 
životného

Prostredia, alebo má 4áujern na takomto liorrarií. Dotknutóu velejnosťou ,ň tuk všetci občania
SR a.subjekty, združgnia a .iniciatívy oběanov, právnickýclr a ťyzických osób pósobiaeich v
SRo ktoré budri.mať zÁujem zapojiť sa do procesu a párticipovať na pripravl aktualizácie
stratégie.

2, zoznam dotknufých subjektov

Zoznaq}. dotknutvch úshednýclr or gárrov štátnej spráJyi
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zoznam dotknutýclr. Qr gánov:
Košický sanrosprávny h.aj
združerrie miest a obcí s]ovenska
Okresný úrad Košice - okolie
Okresný ťrra<] Rožňava
Oklesný úrad Gelnica
Okresný úrad Spišská Nová Ves
Okresný ťtrad Sobrarrce,
Okresný úrad Miclralovce
Okresný úrad Tl,ebišov
Okresný ťtrad Prešov (v sídle kraja)
Okresný ťrrad Banská Bystrica (v sídle kr.aja)
Východoslovenská vodárerrská spoločnost',,a,s,, Košice
Podtatr,anská vodár-errská sp oločilo st', a. s,, Popracl
Podtatranská voclár,enská prel,ádzková spoločnost', a,s., Poprad
Regionálrry úrad verejrrélro zdr:avotníctva so sidiom v košiciaclr
Regionálrry úrad vcrejného zdravotltíctva so sídlom v Michalovciach
Regionálny úrad verejného zdtavotníctva so sídiom v Trebišove
Regionálrry úrad verejného zdlavottríctva so sídlonr v Rožriave
Regionáiny úrad velejného zdravottríctva so sídlotrr v spišskej Novej vsi
všetky mestá a obce Košického kraja
Siovenský vodohospodársky podnik, š,p., OZ Banská Bystrica
Sloverrský vodolrospodársky podnik, š.p., OZ Košice
W-Control, s.r.o., Poprad
AQUA SPIŠ plus, s.rlo. Rudňany
AQUASPIS.* vo drré lrospodárstvq, s.r. o., Rudriany
AQUA SPÉ spol.,,r.o,, Spiš.káNová Ýes
PROX T.E,C Poprad, s.r,o., Poprad
VaK Servis, s.ť.o., Poprad
EKOSERVIS s.r.o., Vel'ký Slavkov
EKOSERVIS Slovensko2 s.r.o., Vel'ký Slavkov
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3. Dotknuté susedné štáty

PríPravou a schválením strategického dokumentu nebudú negatívnymi vplyvmi dotknuté
susedné štáty.

V. Doplňujúce údaje

1, MaPová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzt ahov v mierke
primeran ej charakteru a p ósobnosti strategického doklmentu)

strategický dokument rreobsahuj e mapovú ani grafickťr dokrrmerrtáciu.

2, MatefiáIy p oužité p ri vyp ra cova ní strategického do kum entu

PIán WaVK2Ozt -2027 sa opiera, okrenr inýchmateriálov, o nasledovné:

_ Nátodná stratégia trvalo udržatel'ného rozvoja;

llil rozvoja verejných vodovodov averejnýclr kanalizácií Slovenskej republiky na roky
2021, -2027;

{kčný plán pre živ_otrré prostredie a.zdtavieobyvatellov SR;
§jrajégia,,zásldy a priority štáhrej qnvironmeniálnej politikY S R;
Vodný Plán §lovenska, ktorý qb5ahuje P!án manážmentďsprávneho rlzenlia povodia
Dunaj a a Plán manažmentu správnelro ú zemiapovodia Visly ;'
Návr]r orientácie, zásad apriorít vodohospodáiskej politiký šlovenskej replbliky do roku
2027:_ H2ODNOTA JE 

YOD.A. - Akčný p|án 1a riešenie dósiedkov sucha a nedostatku vody;' ZelenŠie Slovensko; Stratégia environmentálrrej politiky Slovenske; repuutiky do roku2030; 1

- Financovanie rozvoja verejných vodovodov (s dórazom pre obce do 2 000 obyvateťov) averejných kanalizáoií (s.dói'azo.m pre obce v aglomeráciách do z Óoo 
"r.oiúr."tnyrr,obYvatellov) v Slovenskej reprrblikďpre roky 20{0 -2030 (uznesenie vládý-SR irv2oi9z23. októbra,2alĎ;

- llln rozvojo velejných vodoyodov preúzenrie Košiekého ktaja20l6 - 2a21;- t]í" r.ozvojaverejnýrch kanalizáqií pre úzernie Košického l<raja2OL6 *2021;- Národný ProgrBm Slovenskej rrpubliky pr:e v}J<,onávanie. sňrernice Rady hnlupus o.
ěistení komunáInych odpadovýcň vód u 

-"n 
ni r.ernice komisie g8/iiieš a nariatlenia

Európskeho parlamentu a Rady 1882l20O3lES.

Pri vYPracovaní strategického dokumentu sa použijú tiež podklady a materi ály ziskané zvodárenských sPoloČností, obec,trýc.h úradov u:p.errád"kovatel'ov .ti,r."ný"r, .i"ii a čistiatrrí
odpadovýeh vód, údajov o schváIených alebo pJpravovaný.t, proj.mo"t, (rri.u"JŠr.ur.turarn*
fondy a Etwironmentálny fond), výroěnýclr spreu u štatistiótll_Jnúe;j;;,
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VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia

V Košiciach, apúI2020

VII. Potvrdenie správnosti údajov

1. Meno spracovateloa oznámenia

Ing. Jana Hargašová
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné pťostťedie

2, Potvrdenie správnosti údajov oznámenin podpisom
obstarávaícl'a, pečiatka

oprávneného zástupcu

\
t
i
J

/

Á* ,l*é{-'
JUDr. Henri eta I,Ial á szor,á, r,edťtca oclboru
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