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Vec
Vyjadrenie podľa § 16a ods. 4 vodného zákona k st. ČOV Lúky

Dňa 27. 07. 2022 bola Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej
správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín (ďalej „OU Trenčín“)
doručená žiadosť obce Lysá pod Makytou, 02054 Lysá pod Makytou, IČO:00317471 (ďalej len „Obec“) o vydanie
záväzného stanoviska podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „vodný zákon“) pre stavbu (činnosť) „ČOV Lúky“ - kompexná rekonštrukcia čistiarne odpadových
vôd. Súčasťou žiadosti bola projektová dokumentácia navrhovanej činnosti, ktorú vypracoval Business legal s.r.o.,
Tallerova 4, 811 02 Bratislva, Ing. Peter Jacko (41225*A*2-2) a inžinierskogeologickýa hydrogeologický prieskum,
ktorý vypracovala spoločnosť GEOPRIESKUM s.r.o., so sídlom Dedovec 1754/272, 017 01 Považská Bystrica.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle ustanovení § 60 ods. 1 písm. i)
vodného zákona vydáva k navrhovanej činnosti na základe predloženej projektovej dokumentácie stavby „ČOV
Lúky“ záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 vodného zákona:

Pre navrhovanú stavbu/činnosť rekonštrukcie jestvujúcej čistiarne odpadových vôd „ČOV Lúky“ nie je pred
povolením činnosti potrebná výnimka z environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Odôvodnenie záväzného stanoviska.

Predmetom navrhovanej činnosti /stavby/ podľa predloženej projektovej dokumentácie je komplexná rekonštrukcia
jestvujúcej ČOV v jej súčasnom areáli bez potreby rozšírenia plochy. Stavba sa bude realizovať v dvoch etapách
a bude pozostávať z rekonštrukcie jestvujúcich objektov, výmeny technologických zariadení a realizácie nových
stavebných objektov potrebných k prevádzke ČOV. Po rekonštrukcii budú na ČOV Lúky čistené splaškové odpadové
vody z obcí Lúky, Lysá pod Makytou a Lazy pod Makytou od cca 5000 ekvivalentných obyvateľov. Vyčistené
odpadové vody budú vypúšťané cez jestvujúci výustný objekt do vodného toku Petríkovec. Podľa posúdenia vplyvu
vypúšťanej odpadovej vody na tok, vyplýva, že kvalita vody vo vodnom toku Petríkovec po žmiešaní s vyčistenou
odpadovou vodou spĺňa emisno-imisné limity stanovené nariadením vlády č. 269/2010 Z.z. Vypúšťanie odpadovej
vody bude cez jestvujúci výustný objekt, vo vodnom toku nebudú vykonané žiadne úpravy a nedôjde k zmene
fyzikálnych vlastností vody vo vodnom toku.
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Na základe predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie a hydrogeologického prieskumu sa vplyv navrhovanej
činnosti - rekonštrukcie stavby „ČOV Lúky“ z hľadiska požiadaviek článku 4.7 rámcovej smernice o vode a § 16
ods. 6 vodného zákona na zmenu hladiny dotknutého útvaru podzemnej vody nepredpokladá. Rekonštrukciou ČOV
nedôjde k zhoršeniu stavu útvarov povrchovej vody vodného toku Petríkovec (VH ID 2947, č. hydrologického
poradia 4-21.07) dôsledkom nových zmien fyzikálnych vlastností útvarov povrchovej vody. Preto nie je pred
povolením činnosti potrebná výnimka z environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Na základe vyššie uvedeného orgán štátnej vodnej správy dospel k záveru, že povaha navrhovanej činnosti
si nevyžaduje jej posúdenie odborným stanoviskom a pred povolením činnosti sa nevyžaduje výnimka z
environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Podľa § 73 ods. 21 vodného zákona je záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 podkladom k vyjadreniu orgánu štátnej
vodnej správy v územnom konaní k činnosti; ak sa územné konanie nevyžaduje, záväzné stanovisko je podkladom ku
konaniu o povolení činnosti. Záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 je podkladom v konaní o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie.

Podľa ustanovenia § 16a ods. 6 vodného zákona je žiadateľ oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení
činnosti, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje výnimka podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Toto záväzné stanovisko sa v súlade s § 16a ods. 5 vodného zákona zverejní na webovom sídle okresného úradu v
sídle kraja a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR po dobu 30 dní.

Príloha: projektová dokumentácia v tlačenej forme (prevzatá odsobne)

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


