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Na základe poţiadaviek spracovateľov krajských plánov rozvoja verejných vodovodov 

a verejných kanalizácií Ministerstvo ţivotného prostredia odbor vodnej politiky 

a energetických zdrojov posúdil navrhované zmeny a odchýlky v jednotlivých krajských 

plánoch voči schválenému Plánu rozvoja verejných vodovod a verejných kanalizácií pre 

územie SR. Po zhodnotení všetkých argumentov obsiahnutých v jednotlivých ţiadostiach 

MŢP súhlasilo s nasledovnými zmenami za predpokladu, ţe budú zachované všetky určujúce 

poţiadavky optimálnej funkčnosti, prevádzkovej stability a primeranej investičnej 

a prevádzkovej náročnosti. 

 Schválené zmeny a doplnky nie sú v rozpore s cieľom zachovania poţadovaného 

rozvoja obecnej vodohospodárskej infraštruktúry a zlepšenia stavu prírodných zdrojov vôd, 

vodných ekosystémov a zdravia ľudí. Uvedené zmeny pozmeňujú dotknuté krajské plány. 

 

 V Krajskom pláne rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre 

Trnavský kraj MŽP SR súhlasí: 

- so zaradením obce Drahovce do aglomerácie Piešťany, 

- so začlenením obce Mád ako samostatnej aglomerácie do 2000 EO, 

- so zaradením obce Lakšarská Nová Ves do aglomerácie Šaštín – Stráţe. 

 

 V Krajskom pláne rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre 

Žilinský kraj MŽP SR súhlasilo: 

- so zlúčením aglomerácie Sedliacka Dubová (pozostávajúca z obcí Sedliacka Dubová 

a Dlhá nad Oravou) a aglomerácie Chlebnice do jednej aglomerácie Sedliacka Dubová 

s lokalizáciou ČOV pre všetky 3 obce v miestnej časti ,,Medzi Mostmi“, 

- s vytvorením kanalizačnej aglomerácie pozostávajúcej z obcí Liesek, Čimhová, 

Vitanová, Hladovka a Suchá Hora so situovaním ČOV pod obcou Liesek, 

- aglomerácia pozostávajúca z obcí Ţaškov, Oravská Poruba, Párnica a Veličná sa 

rozdelí do dvoch aglomerácií a to do novej aglomerácie Ţaškov (Ţaškov a Párnica) 

a obce Veličná a Oravská Poruba budú pridelené do aglomerácie Dolný Kubín, ktorá 

potom bude pozostávať z obcí Dolný Kubín, Veličná, Oravská Poruba, Jasenová 

a Vyšný Kubín, aglomeráciu Ţaškov je technicky moţné riešiť alternatívne. 

Konštatujeme, ţe nebudú odčerpané verejné finančné prostriedky z kapitoly ţivotného 

prostredia a EÚ nad rámec plnenia záväzkov SR, 

- zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu 1. a  2. etapa navrhujeme, aby  2. 

etapa bola spolufinancovaná z prostriedkov vodárenskej spoločnosti, (prípadne 
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zdruţovaním finančných prostriedkov) u obcí, ktoré nespadajú pod kritéria na plnenie 

záväzkov SR voči EÚ. Návrh projektu a pouţitie finančných prostriedkov z fondov 

EÚ bude posudzované z hľadiska efektívnosti budovania objektov 2. etapy, 

- odvádzanie a čistenie odpadových vôd zo všetkých okolitých obcí na ČOV Námestovo 

je výhľadovo technicky moţné, avšak vzhľadom na nasledujúce programovacie 

obdobie v rokoch 2007 – 2013 budú posudzované všetky návrhy aktivít na 

spolufinancovanie prostriedkov EÚ a ŠR s prvoradým cieľom riešenia plnenia 

záväzkov. Odvádzanie odpadových vôd z obce Hruštín bude riešené na ČOV 

Námestovo. Riešenie obcí Zuberec a Habovka bude v pláne rozvoja kraja alternatívne 

spracované, 

- odvádzanie a čistenie odpadových vôd zo všetkých okolitých obcí na ČOV Námestovo 

je výhľadovo technicky moţné, avšak vzhľadom na nasledujúce programovacie 

obdobie rokov 2007 – 2013 budú posudzované všetky návrhy aktivít na 

spolufinancovanie z prostriedkov EÚ a ŠR s prvoradým cieľom riešenia plnenia 

záväzkov. K odvádzaniu odpadových vôd z obce Hruštín na ČOV Námestovo 

nemáme pripomienky. Alternatívne je moţné navrhnúť Vami navrhnuté riešenie do 

krajského plánu rozvoja. K riešeniu obcí Zuberec a Habovka odporúčame dodrţať náš 

pôvodný návrh, avšak v pláne rozvoja kraja môţe byť alternatívne zahrnutý i Váš 

návrh, 

- s vybudovaním verejnej kanalizácie v obciach Hybe a Východná so spoločným 

čistením odpadových vôd na ČOV Hybe a budovaním verejnej kanalizácie a ČOV v 

obci Vaţec, 

- s vytvorením aglomerácie Ľubela s čistením odpadových vôd z obce Dúbrava 

a výhľadovo po roku 2015 aj s napojením odpadových vôd obce Liptovské Klačany. 

Náklady na výstavbu budú hradené z vlastných finančných zdrojov  vodárenskej 

spoločnosti, obce a pod. , 

- neuvaţovať s verejnými prostriedkami na riešenie odvádzania odpadových vôd z obce 

Háj na ČOV Turčianske Teplice, pretoţe obec Háj nie je predmetom hodnotiacich 

aglomerácií pre plnenie záväzkov SR voči EÚ.  Vytvárať technické podmienky na 

neskoršie pripojenie obce Háj na ČOV Turčianske Teplice. Nákladay na odvádzanie 

odpadových vôd na ČOV Turčianske Teplice bude hradené z finančných prostriedkov 

vodárenských spoločností, obcí a pod., 

- s preradením obcí Rudina, Rudinská a Rudinka z aglomerácie Ţilina do aglomerácie 

Kysucké Nové Mesto. Aglomerácia Kysucké Nové mesto bude potom pozostávať 
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z obcí Kysucké Nové Mesto, Rudina, Rudinská, Rudinka, Radoľa, Lopušné, Paţite, 

Dolný Vadičov, Nesluša, Poviná, Kysucký Lieskovec, Lodno, Ochodnica a Dunajov, 

- s pripojením miestnej časti Čadca – Horelica do aglomerácie Krásno nad Kysucou, 

- s napojením obcí Divina a Divinka na kanalizačný systém mesto Ţilina so spoločným 

čistením na ČOV Ţilina – Dolný Hričov, 

- s riešením obcí Dlhé Pole, Marček a Sveredník ako samostatné aglomerácie, 

- so zmenou pôvodne navrhovanej aglomerácie Ruţomberok  pozostávajúcej z obcí 

Ruţomberok, Bešeňová, Ivachnová, Likavka, Liptovská Štiavnica, Liptovská Teplá, 

Lisková, Ludrová, Sliače a Štiavnička tak, ţe obce Liptovské Sliače, Liptovská Teplá, 

Ivachnová a Bešeňová vytvoria samostatnú aglomeráciu s ČOV v Liptovskej Teplej. 

Ostatné obce ostanú v aglomerácii Ruţomberok, odpadové vody budú čistené na 

existujúcej ČOV Ruţomberok – Hrboltová. 

 

 V Krajskom pláne rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre  

Prešovský kraj MŽP SR súhlasí: 

- s priradením obce Veľký Šariš k aglomerácii Kendice. Obce Hubošovce, Drienovská 

Nová Ves, Gregorovce, Záborské a Uzovce nebudú do tejto aglomerácie zaradené, 

- s doplnením aglomerácie Torysa o obce Krivany, Niţný Slavkov, Tichý Potok, 

Vysoká a Vyšný Slavkov. 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Odbor vodnej politiky a energetických zdrojov 


