
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie 

oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Námestie M. R. Štefánika 1,  010 01  Žilina

Č.: OU-ZA-OSZP2/Z/2014/00917/Gr                           Žiline, 25.03. 2014

R O Z H O D N U T I E

         Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy
vôd a vybraných  zložiek  životného  prostredia  kraja,  ako  príslušný orgán  štátnej  správy v
zmysle § 55 písm. b) zákona  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona na základe
oznámenia o strategickom dokumente  „Aktualizácia Plánu rozvoja verejných vodovodov
a verejných  kanalizácií  Žilinského  kraja“,  ktoré  predložil  obstarávateľ: Okresný  úrad
Žilina,  odbor  starostlivosti  o životné  prostredie,  oddelenie  štátnej  správy  vôd
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, so sídlom M. R. Štefánika č.1, 010 01
Žilina, IČO 00151866 po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:  

Strategický  dokument  „Aktualizácia  Plánu  rozvoja  verejných  vodovodov
a verejných kanalizácií Žilinského kraja“ 

s a  n e b u d e  p o s u d z o v a ť

podľa  zákona  č.  24/2006  Z.z.  o posudzovaní  vplyvov  na  životné  prostredie  a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

O d ô v o d n e n i e

Obstarávateľ Okresný  úrad  Žilina,  odbor  starostlivosti  o životné  prostredie,
oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, predložil
Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o  životné prostredie, úseku EIA podľa § 5
zákona,  dňa 21.02.2014 oznámenie o strategickom dokumente „Aktualizácia Plánu rozvoja
verejných vodovodov a verejných kanalizácií Žilinského kraja“. 

Zameranie  strategického dokumentu :
• definovať  hlavné  faktory  rozvoja  v oblasti  verejných  vodovodov  a verejných

kanalizácií,



• určiť priority vo výstavbe vodovodov a kanalizácií,
• v rámci priority identifikovať  jednotlivé špecifické ciele a aktivity, ktorými sa budú

tieto špecifické ciele napĺňať,
• určiť postupy implementácie jednotlivých zámerov vrátane stanovenia zodpovednosti,
časového harmonogramu a identifikácie finančných požiadaviek a zdrojov.

      Cieľom Plánu rozvoja je  analyzovať  podmienky na  zabezpečenie  potrebnej  úrovne
zásobovania kvalitnou pitnou vodou, efektívna likvidácia odpadových vôd bez negatívnych
vplyvov na životné prostredie a rámcovo stanoviť podmienky pre jeho realizáciu. Základným
cieľom  je  výstavba  verejných  vodovodov  v obciach  bez  vodovodu,  zvýšenie  počtu
zásobovaných  obyvateľov  z verejných  vodovodov  a zabezpečenie  bezproblémového
zásobovania  obyvateľov  pitnou  vodou  bez  negatívnych  dopadov  na  životné  prostredie.
Strategickým  cieľom  je  zvýšenie  počtu  obyvateľov  napojených  na  verejnú  kanalizáciu,
zabezpečenie  zodpovedajúceho  odvádzania  a čistenia  odpadových  vôd  v súlade
s požiadavkami  Smernice  91/271/EHS a ustanoveniami  zákona č.  364/2004 Z.z.  o vodách
a o zmene zákona  SNR č.  372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a to
v aglomeráciách od 2000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov, ktoré nemajú vybudovanú
verejnú  kanalizáciu.  V aglomeráciách  menších  ako  2000  ekvivalentných  obyvateľov,
v ktorých  je  vybudovaná  verejná  kanalizácia  bez  primeraného  čistenia,  sa  zabezpečí
vypúšťanie  komunálnych  odpadových  vôd  do  31.  decembra  2015  a v aglomeráciách  nad
10 000 ekvivalentných obyvateľov do 31. decembra 2010 podľa Plánu rozvoja. Plán rozvoja
verejných vodovodov a verejných kanalizácií je dokumentom regionálneho charakteru, ktorý
je postavený na princípe trvalo udržateľného rozvoja. Predstavuje programový dokument pre
čerpanie pomoci z fondov Európskej únie pre sektor životného prostredia na obdobie do roku
2015.  Návrh  aktualizácie  Plánu  rozvoja  bol  prerokovaný  v máji  2013  a odôvodnené
pripomienky boli v aktualizácii návrhu Plánu rozvoja aj zohľadnené.

        Oznámenie o strategickom dokumente vypracovala Ing. Maceková vo februári 2014 a je
vypracované jednovariantne. Strategický dokument „Aktualizácia Plánu rozvoja verejných
vodovodov  a verejných  kanalizácií“ podlieha  v zmysle  §  4  ods.  2  písm.  c)  zákona,
zisťovaciemu  konaniu.  V rámci  zisťovacieho  konania  OÚ  Žilina,  odbor  starostlivosti
o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia,
rozoslal  oznámenie  o strategickom dokumente  listom zo dňa  24.02.2014 podľa  §  6  ods.2
zákona na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu, obciam a mestám
Žilinského kraja. Oznámenie bolo zverejnené na webovom sídle ministerstva.

        V súlade  s  § 6 ods.  6 zákona,  boli  na OÚ Žilina,  odbor starostlivosti  o životné
prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia, doručené
písomné  stanoviská  nasledujúcich  subjektov,  ktorých  stanoviská  predkladáme  v skrátenej
forme :     
        
                                                                                                                   

1. Obec Horný Vadičov listom č.j.:  287/2014 zo dňa 27. 2.  2014  oznámila sprístupnenie
oznámenia  pre  obyvateľstvo.  K oznámeniu  neboli  vznesené  žiadne  pripomienky
obyvateľov. 

2. Obec  Kotešová listom  č.j.:  242/2014  zo  dňa  25.  2.  2014  oznámila  sprístupnenie  pre
obyvateľstvo. K oznámeniu neboli vznesené žiadne pripomienky obyvateľov. 



3. Mesto Žilina listom č.j.: 4672/2014-10829/2014-OŽP-KLM zo dňa 04. 03. 2014 oznámilo
sprístupnenie  oznámenia  pre  obyvateľstvo.  K oznámeniu  neboli  vznesené  žiadne
pripomienky obyvateľov a  mesto netrvá na ďalšom posudzovaní v zmysle zákona. 

4. Mesto  Tvrdošín, listom  č.j.:  190/2014  zo  dňa  25.  02.  2014  oznámilo  sprístupnenie
oznámenia  pre  obyvateľstvo.  K oznámeniu  neboli  vznesené  žiadne  pripomienky
obyvateľov.

5. Obec Nová Bystrica, listom č.j.: 242/2014- 1 zo dňa 28. 2. 2014 oznámila sprístupnenie
oznámenia pre obyvateľstvo. K oznámeniu neboli vznesené žiadne námietky. 

6. Mesto  Vrútky, listom  č.j.  :  VH-735/2014-Po  zo  dňa  10.03.2014  s vypracovaním
strategického dokumentu súhlasí  bez pripomienok. 

7. Obec Krpeľany, listom č.j. : 255/2014 zo dňa 07.03.2014 nemá námietky k vypracovaniu
strategického dokumentu.

8. Obec  Stankovany,  listom  č.j.  :  197/TA21/2014  zo  dňa  11.03.2014  nemá  námietky
k vypracovaniu strategického dokumentu.

9. Obec  Stránske,  listom  zo  dňa  13.03.2014 požaduje  zapracovať  do  strategického
dokumentu rozšírenie vodovodu v obci Stránske o dĺžke 800 m a dokončenie kanalizačnej
stoky v dĺžke  1050 m.

10. Obec Oravská Polhora, listom č.j. : 215/2014 zo dňa 11.03.2014 oznámila sprístupnenie
oznámenia pre obyvateľstvo. K oznámeniu neboli vznesené žiadne námietky. 

11. Obec Horný Hričov, bez pripomienok.
12. Obec  Zábiedovo,   listom  č.j.  :125/2014  zo  dňa  11.3.2014  odporúča  v oznámení

aktualizovať počty obyvateľov, ktoré sú neaktuálne. Obec Zábiedovo má k dnešnému dňu
839 obyvateľov. K zvyšnej  časti  oznámenia nemá námietky a  ani  zo strany verejnosti
neeviduje žiadne podnety. 

13. Obec  Žaškov,  listom  č.j.  :  165/2014  zo  dňa  10.3.2014  nemá  výhrady  k aktualizácii
strategického dokumentu.

14. Obec Liptovské Sliače, listom č.j. : 1003/2014 zo dňa 13.3.2014, bez pripomienok.
15. Obec Horná Štubňa,   bez pripomienok.
16. Mesto Vrútky, bez pripomienok.
17. Obec Turčianske Kľačany , zo dňa 17.03.2014  bez pripomienok.
18. Obec Likavka, zo dňa 17.03.2014 bez pripomienok.
19. Obec Novoť, listom č.j. : 112/2014 zo dňa 12.03.2014 bez pripomienok.
20. Obec  Nededza,  listom  č.j.  :  78/2014  zo  dňa  13.03.2014  súhlasí  s vypracovaním

strategického dokumentu a pripomienky nemá.
21. Obec Nová Bystrica,  listom č.j. : 242/2014-2 zo dňa 12.03.2014 oznámila sprístupnenie

oznámenia pre obyvateľstvo, bez pripomienok.
22. Mesto Rajecké Teplice, listom č.j.: 559/ŽP/2014 zo dňa 14.3.2014 bez pripomienok.
23. Obec Horný Vadičov,  listom č.j.:  287/2014  zo dňa 13.3.2014  oznámila sprístupnenie

oznámenia pre obyvateľstvo. K oznámeniu neboli vznesené žiadne námietky. 
24. Obec  Dolný  Hričov,  zo  dňa  14.3.2014  oznámila  sprístupnenie  oznámenia  pre

obyvateľstvo. 
25. Obec Bešeňová,  listom č.j. : 190/2014 zo dňa 10.03.2014 s vypracovaním strategického

dokumentu súhlasí bez pripomienok.
26. Obec  Štefanov  nad  Oravou,  listom  č.j.:  79/2014  zo  dňa  17.03.2014  oznámila

sprístupnenie  oznámenia  pre  obyvateľstvo.  K oznámeniu  neboli  vznesené  žiadne
námietky. 

27. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd, Bratislava,  listom č.j. : 13733/2014-
6.2  zo  dňa  7.3.2014,  k vypracovaniu  nemá  zásadné  pripomienky.  Uplatňuje  ostatné
formálne  pripomienky  v dvoch  častiach  -  v     časti  II.3 žiadame v treťom odseku  slová
„podľa  plánu  rozvoja  verejných  vodovodov a verejných  kanalizácií“  nahradiť  slovami



„podľa  Národného  programu  Slovenskej  republiky  pre  vykonávanie  smernice  Rady
91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES
a nariadenia Európskeho parlamentu a rady 1882/2003/ES“ – v súlade s § 36 ods.3 zákona
č.  364/2004  Z.z.  o  vodách  a o zmene  a doplnení  zákona  SNR  č.372/1990  Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
a tiež  v  časti  II.4 požadujeme  vypustiť  slová  „a Rámcovej  smernice  o vode
č.2000/ES/60“.

28.  Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš, listom č.j. :792/2014/Ing. Sá
zo dňa 5.3.2014 bez pripomienok. 

29. Oravská vodárenská spoločnosť,  a.s.,  Dolný Kubín  listom č.j.  :582/tech/2014 zo dňa
11.3.2014 bez pripomienok a nepožaduje ďalšie posudzovanie v zmysle zákona.

30. Turčianska  vodárenská  spoločnosť,  a.s.  Martin  listom  č.j.  :  O14310001574  zo  dňa
19.03.2014 bez pripomienok.

31. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a RR,  listom č.j. :3065/2014/ODaRR-002 zo
dňa 11.03.2014, k vypracovaniu strategického dokumentu nemá pripomienky.

32. Okresný úrad Žilina, OSŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia, listami 

33. .j.: OU-ZA-OSZP3/Z/2014/01017/Jan zo dňa 03.03.2014,  bez pripomienok a nepožaduje
ďalšie  posudzovanie, OU-ZA-OSZP3/Z/2014/01005/Bre,  OU-ZA-
OSZP3/Z/2014/01111/Cas   zo  dňa  06.03.2014,  bez  pripomienok  a nepožaduje ďalšie
posudzovanie  v zmysle  zákona,  OU-ZA-OSZP3/Z/2014/01014/Deb  zo  dňa  13.03.2014
s vypracovaním súhlasí a nepožaduje ďalšie posudzovanie v zmysle zákona.

34. Okresný  úrad  Bytča,  OSŽP,  listom  č.j.  :  OU-BY-OSZP/Z/2014/00151Koc  zo  dňa
06.03.2014 k vypracovaniu strategického dokumentu nemá pripomienky.

35. Okresný  úrad  Čadca,  OSŽP,  listom  č.j.  :OU-CA-OSZP-2014/484  zo  dňa  05.03.2014
s aktualizáciou súhlasí a upozorňuje, že povrchový vodný zdroj Korňa, ktorý je uvedený
v prílohe č.6 Zdroje problémové z hľadiska dodávanej kvality a kvantity, bol v roku 2013
zrušený. 

36. Okresný  úrad  Turčianske  Teplice,  OSŽP,  zo  dňa  17.03.2014 k vypracovaniu
strategického dokumentu nemá pripomienky.

37. Okresný  úrad  Prešov,  OSŽP,  listom  č.j.  :  OU-PO-OSZP1-2014/01062-23/SA zo  dňa
05.03.2014 k vypracovaniu strategického dokumentu nemá pripomienky.

38. Okresný úrad Trenčín, OSŽP, listom č.j. : OU-TN-OSZP2-2014/00832-002 JAN zo dňa
12.03.2014  k vypracovaniu  strategického  dokumentu  nemá  pripomienky  a nepožaduje
ďalšie posudzovanie v zmysle zákona.

39. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel,  Bratislava,  listom č.j.:
Z11328-2014-IKŽ zo dňa 05.03.2014. Pri aktualizácii plánu rozvoja verejných vodovodov
a verejných  kanalizácií  Žilinského  kraja,   je  potrebné  naďalej  rešpektovať  ochranu
prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov podľa zákona č.538/2005
Z.  z.  o prírodných  liečivých  vodách,  prírodných  liečebných  kúpeľoch,  kúpeľných
miestach  a prírodných  minerálnych  vodách  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov
v znení neskorších predpisov. V tejto súvislosti je prioritná realizácia výstavby kanalizácií
s čistiarňami  odpadových  vôd  v obciach  ležiacich  v ochranných  pásmach  prírodných
liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov. Z hľadiska ochrany záujmov podľa
zákona č.538/2005 Z.z.  sa  na riešenom území  nachádzajú kúpeľné územia  kúpeľných
miest  Lúčky,  Rajecké  Teplice,  Turčianske  Teplice,  Litovský  Ján,  Kunerad,  Korytnica
a ochranné pásma I.  a II.  stupňa  prírodných  liečivých  zdrojov  v Rajeckých  Tepliciach,
Turčianskych Tepliciach, Lúčkach, Korytnici, Oravskej Polhore.  V Žilinskom kraji sú aj
ochranné pásma I.  a II.  stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Budiši,  Kláštore pod
Znievom, Mošovciach, Martine, Socovciach, Liptovskej Štiavnici, Ludrovej, Korytnici.  V



súčasnosti  sú  zriadené  prírodné  liečebné  kúpele  poskytujúce  kúpeľnú  starostlivosť
v kúpeľných miestach Lúčky, Rajecké teplice, Turčianske Teplice, Liptovský Ján. Na tieto
územia sa vzťahujú obmedzenia a zákazy činností v zmysle ustanovení § 26 až § 28, § 35,
§ 40 ods. 2 a § 50 ods. 17 zákona č. 538/2005 Z.z. 

40. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina,  listom č.j.: A/2014/00645-HŽPZ  zo
dňa 11.3. 2014 súhlasí  s vypracovaním strategického dokumentu bez pripomienok.

41. Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva  Liptovský  Mikuláš,  listom  č.j.  :
2014/001359/66-Brodňanská   zo  dňa  7.3.  2014  súhlasí  s vypracovaním  strategického
dokumentu  a uvádza,  že  posudzovaný  dokument  obsahuje  návrhy  s cieľom  zlepšenia
environmentálnej  infraštruktúry  –  najmä  v oblasti  zásobovania  obyvateľstva  vodou
a odkanalizovania  obcí  a miest  Žilinského  kraja,  čím  zlepšuje  kvalitu  životných
podmienok občanov. Takto pozitívne pôsobí na celkový zdravotný stav obyvateľstva.

42.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Martin,  listom č.j.: HŽP 2014/00779  zo dňa
07.03. 2014 nemá pripomienky  k vypracovaniu strategického dokumentu.  Plán rozvoja
prispeje k zlepšeniu environmentálnej štruktúry a zvýšeniu úrovne sanitácie, ku komfortu
bývania  a životnej  úrovne  obyvateľstva  ako  aj  k zvýšenej  ochrane  a zlepšeniu  stavu
prírodných zdrojov vôd, vodných ekosystémov a zdravia ľudí.

43. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci,  listom č.j.: OPP/RHŽP-450/2014  zo
dňa 14.03. 2014 s vypracovaním strategického dokumentu  súhlasí  bez pripomienok.

44.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne,  listom č.j.: 601/2014 HŽP
zo dňa 12.03. 2014 s vypracovaním strategického dokumentu  súhlasí  bez pripomienok.

Záver

      Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy
vôd  a vybraných  zložiek  životného  prostredia  kraja,   vo  svojom rozhodovaní  postupoval
podľa § 7 ods. 4 zákona, zvážil súhrn všetkých uvedených skutočností a ďalších informácií
obsiahnutých v strategickom dokumente, s prihliadnutím na povahu a rozsah činnosti, najmä
jeho  únosného  zaťaženia  a  ochranu  poskytovanú  podľa  osobitných  predpisov,  významu
očakávaných  vplyvov  na  životné  prostredie  a  zdravie  obyvateľstva  a  úrovne  spracovania
strategického dokumentu, ako aj na stanoviská zainteresovaných orgánov, dotknutých obcí,
miest a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

Dotknuté  orgány  štátnej  správy,  ktoré  sa  vyjadrili  v  priebehu  zisťovacieho  konania
nepožadovali  ďalšie  posudzovanie  a  vyslovili  názor  ukončiť  posudzovanie  strategického
dokumentu na úrovni zisťovacieho konania. 

Ak  sa zistí,  že skutočné vplyvy zmien strategického dokumentu budú väčšie,  ako sa
uvádza  v  strategickom  dokumente,  je  ten,  kto  činnosť  vykonáva,  povinný  zabezpečiť
opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v strategickom dokumente
a  v  súlade  s  podmienkami  určenými  v  rozhodnutí  o  povolení  činnosti  podľa  osobitných
predpisov.

Upozornenie: 

      Podľa § 7 ods.  7 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí
verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.



P o u 

č e n i e :

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny  poriadok)  a  preto  sa  voči  nemu  nemožno  odvolať.  Toto  rozhodnutie  možno
preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších
predpisov.

             
RNDr. Drahomíra  Macášková     

                                                                                               vedúca odboru   

Doručuje sa:

1. MŽP SR, sekcia vôd a energetických zdrojov, Nám. Ľ. Štúra č.1, 812 35 Bratislava
2. Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, Bratislava
3. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a RR, Komenského 48, 010 01 Žilina
4. OÚ Žilina, OSZP, oddelenie ŠSV a VZŽP kraja, 010 01 Žilina
5. OÚ, odbory starostlivosti o ŽP  v Žilinskom kraji  (11)
6. RÚVZ  Dolný Kubín, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
7. RÚVZ Martin, Kuzmányho 27, 036 80 Martin
8. RÚVZ Liptovský Mikuláš, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
9. RÚVZ Čadca, Palárikova 1156, 022 01 Čadca
10. RÚVZ Žilina, Spanyolova 27, 010 01 Žilina
11. OÚ Trenčín, OSZP, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín
12. OÚ Banská Bystrica, OSZP,  Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 01 Banská Bystrica
13. OÚ Prešov, OSZP, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov   
14. SVP, š.p., OZ Piešťany, I. Krasku 843/1, 921 01 Piešťany
15. SEVAK, a.s. Žilina, Bôrická cesta, 010 01 Žilina 
16. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
17. Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
18. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
19. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin
20. Obce a mestá Žilinského kraja  ( 314 e-mailom)




