OKRESNÝ ÚRAD NITRA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Č. OU-NR-OSZP2 -2021/038877-94

V Nitre, 22.11.2021

ROZSAH HODNOTENIA
strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre
územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027“ určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Obstarávateľ Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, zabezpečil vypracovanie oznámenia
o strategickom dokumente podľa § 5 ods. 5 a prílohy č. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov („ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Oznámenie bolo podľa
§ 5 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov doručené dňa 21.10.2021 Okresnému úradu Nitra,
odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“).
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeh o kraja
na roky 2021 – 2027 patrí ku koncepčným dokumentom obsahujúcim návrh investičného
plánu, vrátane odhadu investícií potrebných na obnovenie existujúcej infraštrukt úry –
verejných vodovodov a verejných kanalizácií. V súčasnosti je platný pre obdobie 2016 –
2021 a tvorí prílohu Vodného plánu Slovenska. Za účelom splnenia piatich základných
podmienok aktualizovaného plánovania investícií do odvetvia vodohospodárstva a
odpadových vôd bude existujúci dokument nahradený novým dokumentom, platným na roky
2021 – 2027.
Cieľom spracovania strategického dokumentu je spracovať aktuálnu analýzu súčasného stavu
zásobovania pitnou vodou a systému odvádzania a čistenia odpadových vôd v Nitrianskom
kraji, sumarizovať legislatívne požiadavky EÚ a SR ako aj súvisiace koncepčné materiály SR
ovplyvňujúce ciele strategických materiálov, definovať stratégiu rozvoja verejných
vodovodov a kanalizácií so zohľadnením prognózy vývoja obyvateľstva, produkcie
odpadovej vody a požiadaviek na ochranu zdravia obyvateľstva a životného prostredia,
stanoviť priority výstavby, rekonštrukcie a obnovy verejných vodovodov a verejných
kanalizácií, vyčísliť náklady a zdroje financovania potrebné k uskutočneniu aktivít
uvedených v pláne na obdobie rokov 2021 – 2027.
Hlavným zámerom je stanoviť priority a podmienky realizácie výstavby chýbajúcej
vodohospodárskej infraštruktúry. Návrhy na výstavbu verejných vodovodov budú smerované
do obcí bez vodovodu, do zvýšenia počtu obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov
a do zabezpečenia bezproblémového zásobovania obyvateľov pitnou vodou z hľadiska
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kvality a kvantity dodávanej pitnej vody. Súčasťou plánu bude tiež návrh na dostavbu,
rekonštrukciu existujúcej vodohospodárskej infraštruktúry.
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na
roky 2021 – 2027 ako strategický dokument podľa § 3 písm. d) zákona o posudzovaní
vplyvov podlieha povinnému posudzovaniu vplyvov v súlade s § 4 ods. 1 zákona
o posudzovaní vplyvov.
Oznámenie o strategickom dokumente okresný úrad zverejnil na webovom sídle
ministerstva a doručil dotknutým subjektom a dotknutým obciam. V stanoviskách, ktoré boli
na okresný úrad doručené podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov, bolo uvedených
niekoľko špecifických pripomienok k oznámeniu o strategickom dokumente a požiadaviek
k vypracovaniu strategického dokumentu.
Po preštudovaní oznámenia o strategickom dokumente, s prihliadnutím na doručené
stanoviská a po prerokovaní rozsahu hodnotenia podľa § 8 zákona o posudzovaní vplyvov
okresný úrad určuje nasledovný rozsah hodnotenia:
1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE
Pre ďalšie podrobnejšie hodnotenie vplyvu strategického dokumentu „Plán rozvoja
verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 –
2027“ sa určuje okrem dôkladného zhodnotenia nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak
by sa strategický dokument nerealizoval) aj zhodnotenie navrhovaného variantu riešenia
strategického dokumentu stanoveného v oznámení strategického dokumentu v súlade
s platnou legislatívou.
2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV
2.1 Všeobecné podmienky
2.1.1 Obstarávateľ – Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o
životné prostredie zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu najmenej
v rozsahu určenom podľa § 8 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov a výsledok hodnotenia
uvedie v správe o hodnotení strategického dokumentu vypracovanej podľa § 9 ods. 3 zákona
o posudzovaní vplyvov. Vzhľadom na povahu a rozsah strategického dokumentu je potrebné,
aby správa o hodnotení obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 4
zákona o posudzovaní vplyvov.
2.1.2 Pre hodnotenie strategického dokumentu sa neustanovuje časový harmonogram, ani
žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia.
2.1.3 Obstarávateľ predloží okresnému úradu 1 ks kompletných vyhotovení správy
o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu v listinnej
forme a 1x správu o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom strategického
dokumentu na elektronickom nosiči dát.
Okresný úrad si vyhradzuje právo spresniť konečný počet vyhotovení.
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2.2 Špecifické požiadavky
Na základe informácií uvedených v oznámení a zo stanovísk doručených k tomuto
oznámeniu vyplynula potreba v správe o hodnotení a v návrhu strategického dokumentu
podrobnejšie rozpracovať najmä nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovaným
strategickým dokumentom:
2.2.1 Pri príprave správy o hodnotení strategického dokumentu a samotného strategického
dokumentu brať do úvahy všetky pripomienky, ktoré boli zaslané k oznámeniu
o strategickom dokumente.
2.2.1.1 vyhodnotiť požiadavku obce Maňa na vybudovanie verejného
vodovodu v časti obce Dolná Gedra a v lokalite Stará Hora
a požiadavku na vybudovanie verejnej kanalizácie.
2.2.1.2 Vyhodnotiť požiadavku na zvýšenie podielu obyvateľstva okresu Zlaté
Moravce týkajúcu sa odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnou
kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.
2.2.1.3 Vyhodnotiť požiadavku na zvýšenie podielu obyvateľov okresu Zlaté
Moravce so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou vybudovaním
verejného vodovodu v štyroch obciach – Kostoľany pod Tríbečom,
Ladice, Neverice a Hosťovce.
2.2.1.4 Vyhodnotiť odporúčanie na rozšírenie kanalizačného systému
odvedenia splaškových vôd prioritne v aglomeráciách okresu Levice,
kde sú realizované čistiarne odpadových vôd – Želiezovce, Pukanec,
Bátovce, Žemberovce, Plášťovce, Hontianske Trsťany, Šarovce
a postupne dobudovať kanalizáciu aj v ďalších obciach.
2.2.1.5 Vyhodnotiť požiadavku na vybudovanie verejných vodovodov
v obciach bez verejného vodovodu v okrese Topoľčany – Blesovce,
Lipovník a Nemečky, na požiadavku na doriešenie zásobovania pitnou
vodou z verejného vodovodu v obciach, kde nemajú všetci obyvatelia
možnosť napojiť sa na rozvody verejného vodovodu.
2.2.1.6 Vyhodnotiť požiadavku na vybudovanie kanalizácie a ČOV v obci
Santovka a výstavbu a rozširovanie verejných vodovodov ako aj
výstavbu, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí a čistiarní
odpadových vôd vrátane ich rekonštrukcií vo všetkých obciach, ktoré
sa nachádzajú v ochranných pásmach I. a II. stupňa prírodných
minerálnych zdrojov v Santovke a v Slatine v zmysle zákona č.
538/2005 Z.z., ktoré dlhodobo podporuje aj MZ SR.
2.2.1.7 Vyhodnotiť požiadavku na vybudovanie verejného vodovodu obce
Domadice.
2.2.2 Vyhodnotiť splnenie alebo nesplnenie (zdôvodniť) všetkých stanovísk
k oznámeniu o strategickom dokumente (zaslaných aj po prerokovaní rozsahu hodnotenia)
a v samostatnej kapitole zhodnotiť splnenie jednotlivých bodov Rozsahu hodnotenia.
2.2.3 Ak sa počas vypracovania správy o hodnotení vyskytnú nové skutočnosti súvisiace
s predmetom posudzovania, je potrebné ich uviesť v správe o hodnotení.
2.2.4 Z hľadiska záujmov ochrany prírody vyhodnotiť vplyvy navrhovaných stavieb alebo
rekonštrukcií prvkov verejných vodovodov a kanalizácii na dotknuté chránené územia v
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zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov s
návrhom opatrení na zmiernenie týchto vplyvov.
2.2.5 Z dôvodu zabezpečenia ochrany hydrogeologickej štruktúry prírodných minerálnych
zdrojov v Santovke a v Slatine je pri príprave navrhovaného strategického dokumentu
potrebné rešpektovať a dodržiavať ustanovenia § 26, § 27, § 28, § 40 ods. 2 a §50 ods. 17
zákona č. 538/2005 Z.z. , ktoré sa vzťahujú na ich ochranné pásma.

3. UPOZORNENIE
Obstarávateľ zabezpečí zverejnenie rozsahu hodnotenia podľa § 8 ods. 7 zákona
o posudzovaní vplyvov bezodkladne po jeho doručení formou informácie o rozsahu
hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým.
V súlade s § 8 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov bude rozsah hodnotenia zverejnený
aj na webovom sídle ministerstva.
Verejnosť, dotknuté obce, dotknuté samosprávne kraje, dotknuté orgány a ďalšie osoby
môžu predložiť svoje pripomienky k určenému rozsahu hodnotenia strategického dokumentu
podľa § 8 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov do 10 dní od jeho zverejnenia Okresnému
úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, ktorý ich po
vyhodnotení doručí obstarávateľovi.
S pozdravom
Ing. Jana Latečková
vedúca odboru
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Rozdeľovník –
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
na vedomie:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava IČO: 00151866
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava, IČO: 42181810 –
sekcia vôd
Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 IČO: 00165565
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava, IČO:
30416094
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusová 2/A, 949 01 Nitra
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A,911 01 Trenčín
Banskobystrický samosprávny kraj, SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
Okresný úrad Nitra, OSZP3, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Okresný úrad Komárno, OSZP, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno
Okresný úrad Levice, OSZP, Rozmarínová 4, 934 03 Levice
Okresný úrad Nové Zámky, OSZP, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
Okresný úrad Šaľa, OSZP, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Okresný úrad Topoľčany, OSZP, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
Okresný úrad Zlaté Moravce, OSZP, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
Okresný úrad Nitra, OV a BP, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova tr. 69, 949 01
Nitra
Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Slovenská inšpekcia životného prostredia, IŽP - IOV, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II.8, 949 01 Nitra
Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
Úrad verejného zdravotníctva, odbor HŽP, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
ZsVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
KOMVaK,a.s., Vozová 225, 945 01 Komárno
Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, a.s., Komárňanská 35/69, 947 01 Hurbanovo
Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o., Hlavná 943/12, 951 15 Mojmírovce
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