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Vec
"Modernizácia prečerpávacej vodnej elektrárne Ružín"
- záväzného stanovisko orgánu štátnej vodnej správy podľa § 16a ods. 1 vodného zákona

Podaním doručeným dňa 05. 04. 2022 bola Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie,
oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“)
predložená žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a ods. 1 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“) k činnosti „Modernizácia prečerpávacej vodnej elektrárne
Ružín“, pre stavebníka – Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35829052.
K žiadosti bola priložená projektová dokumentácia - Úvodné informácie ku projektu.

Predmetom činnosti je modernizácia existujúceho technologického zariadenia prečerpávacej vodnej elektrárne
(PVE) Ružín, ktorá je súčasťou vodnej stavby „VS Ružín I“, vybudovanej na rieke Hornád. PVE Ružín sa nachádza
na parcelách registra C-KN č. 161 a č. 159/26, k. ú. Malá Lodina, obec Malá Lodina, okres Košice – okolie, kraj
Košický. Cieľom modernizácie PVE Ružín je modifikáciami strojnej časti zvýšiť účinnosť turbíny a čerpadla a
regulačný rozsah turbíny TG1. Plánovaná činnosť spočíva vo výmene technologických častí v existujúcich objektoch
vodnej elektrárne. Modernizácia PVE Ružín je plánovaná počas generálnej opravy (GO) bloku TG1 a pozostáva
z modernizácie turbíny TG1, modernizácie klapkových uzáverov privádzača TG1 a TG2, modernizácie blokového
transformátora T20.

Všetky práce budú realizované v areáli a budove elektrárne, bez zásahu do okolitého prostredia a chránených
území Natura 2000 v blízkosti PVE. Demontážne a montážne práce opravovaných a nových dodávaných dielov,
generálne opravy nedemontovaných častí budú realizované výlučne vo vnútorných priestoroch PVE Ružín. Všetky
činnosti súvisiace s GO zdemontovaných ostatných častí turbíny, generátora, chladiacej vody budú prebiehať u
dodávateľov týchto generálnych opráv. Činnosti súvisiace s dizajnom, výrobou a skúškami nových komponentov
budú realizované v priestoroch dodávateľa, mimo elektrárne. Modernizácia neovplyvní pozdĺžnu kontinuitu toku –
bude realizovaná len na existujúcej vodnej stavbe.
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Okresný úrad v sídle kraja ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v spojení s § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona, k predloženému dokumentu dáva podľa § 16a ods. 1
vodného zákona nasledovné

záväzné stanovisko:

Pre činnosť „Modernizácia prečerpávacej vodnej elektrárne Ružín“ sa pred jej povolením nevyžaduje výnimka z
environmentálnych cieľov uvedených v § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona (ďalej len „výnimka“).

Odôvodnenie:
Okresný úrad v sídle kraja na základe predložených podkladov posúdil a preskúmal predmetnú činnosť z hľadiska
zabezpečenia ochrany vôd v súlade s environmentálnymi cieľmi, pričom dospel k záveru, že
- navrhovanou modernizáciou technologického zariadenia TG1 PVE Ružín nijakým spôsobom nedôjde k zmene
úrovne hladiny útvaru podzemnej vody a
- prácami vykonanými na výmene technologických časti v existujúcom objekte PVE nedôjde k ovplyvneniu, či
zmene fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody.
Vzhľadom na uvedené nie je potrebné posúdenie uplatniteľnosti článku 4.7 Rámcovej smernice o vode.

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

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

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 Slovenskej republiky po dobu 30 dní.

Na vedomie
Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Hroncova 10541/13, Košice - Staré
Mesto, 040 01 Košice 1

JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


