Plán rozvoja verejných
vodovodov a verejných
kanalizácií
Ing. Lýdia Bekerová
Sekcia vôd
Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva
Seminár pre zamestnancov štátnej vodnej správy, 27.5. – 28.5.2019, Jasná

Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z.:
„Ak to vyžaduje verejný záujem a ak je to
v záujme ochrany zdravia ľudí, ochrany zdravia
zvierat alebo ochrany životného prostredia,
okresný úrad v sídle kraja môže vyhlásiť
NÚTENÚ SPRÁVU, ak vlastník verejného
vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ktorý je
povinný zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej
vody alebo plynulé a bezpečné odvádzanie
odpadových vôd, túto povinnosť neplní.“

§ 14 Nútená správa
Ak príslušný správny orgán zistí nevyhnutnosť
vyhlásenia nútenej správy, je povinný bezodkladne
začať konanie,
nakoľko „nečinnosťou“ príslušného správneho orgánu
môže dôjsť k ohrozeniu verejného záujmu
a záujmu na ochrane zdravia ľudí, ochrany zdravia
zvierat alebo ochrany životného prostredia, pričom
zodpovednosť bude niesť príslušný správny orgán.
orgán
!!!

§§§

§ 3 - vlastník VV alebo VK
Podľa § 3 ods. 2 zákona: „Vlastníkom VV a VK môže byť

z dôvodu verejného záujmu iba právnická osoba so
sídlom na území SR, ktorá je bezúhonná. Právnická osoba
preukazuje bezúhonnosť výpisom z registra trestov. Na účel preukázania
bezúhonnosti poskytne právnická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z
registra trestov.

Z ust. § 3 ods. 2 - jednoznačne vyplýva, kto môže byť vlastníkom VV
a VK.

vlastníkom VV a VK nemôže byť žiaden subjekt
nespĺňajúci podmienky stanovené v citovanom
ustanovení,
t. j. ani fyzická osoba !

§ 3 zákona č. 442/2002 Z. z.
Pokiaľ má vodovod, prípadne kanalizácia status VEREJNÉHO vodovodu,
prípadne VEREJNEJ kanalizácie,, vyplývajúci z príslušných správnych
rozhodnutí, vlastníkom môže byť len právnická osoba so sídlom
na území SR, ktorá je bezúhonná.
V prípade, ak by existoval nejaký právny úkon preukazujúci opak, t. j.,
že vlastníkom VV, prípadne VK je fyzická osoba,
osoba takýto právny úkon
je absolútne neplatný od počiatku. Absolútna neplatnosť nastáva
priamo zo zákona (ex lege) a pôsobí voči každému,
každému takže každý sa jej
môže dovolať. Absolútna neplatnosť sa nemôže napraviť dodatočným
schválením a nemôže byť konvalidovaná ani dodatočným odpadnutím
dôvodu neplatnosti.
Absolútna neplatnosť právneho úkonu sa nepremlčuje.

§ 3 zákona č. 442/2002 Z. z.
Okresný úrad, OSoŽP je povinný zaoberať sa otázkou
absolútnej neplatnosti právneho úkonu – t. j. takého
právneho úkonu,
ktorý je v rozpore s príslušnou právnou normou
a rozhodnúť v súlade so zákonom.
zákonom
Uvedené potvrdzuje aj judikatúra Najvyššieho súdu SR, napr.
rozsudok NS SR sp.. zn. 5Sžfk/1/2016 zo dňa 19.10.2017.

UZV SR č. 119 z 15.2.2006
Plán rozvoja VV a VK SR vzatý vládou SR na vedomie § 36
Plán rozvoja –
rámcový dokument na usmernenie

prípravy,
plánovania a
realizácie VV a VK na území SR

–

využitie verejných zdrojov (ŠR, EÚ fondy, Environmentálny fond

a iné ...)

Cieľom plánu rozvoja VV a VK
-

je analyzovať podmienky na zaistenie potrebnej úrovne zásobovania
pitnou vodou a odkanalizovania
stanoviť priority a podmienky na jeho realizáciu

Súčasnosť:
Zverejnený na web sídle MŽP SR:

Plán rozvoja VV a VK pre SR (z roku 2015) na roky
2016 -2021
Vodný plán Slovenska na roky 2016 – 2021 (príprava 2022 –
2027)

Príprava Plánu rozvoja na roky 2021 – 2027

Plán rozvoja VV a VK pre územie kraja
§ 37 zákona č. 442/200 Z. z.
Plán kraja vypracováva OÚ v sídle kraja z podkladov OÚ
Návrh PLÁNU pred predložením MŽP SR prerokuje s:
OÚ + VÚC + obcami + vlastníkmi VV a VK a ich prevádzkovateľmi
+ príp. s MZ SR (OP liečivých a minerálnych vôd)
MŽP SR schvaľuje PLÁNY ROZVOJA VV a VK KRAJA § 36 ods. 3 písm. c)

na 6 rokov

Obsah návrhu plánu rozvoja VV – doplnenie 1A
1.

Úvod

1.2

Legislatívne východiská a dôvody vypracovania Plánu rozvoja verejných vodovodov

2.
Prehľad rozhodujúcich právnych predpisov uplatňovaných pri tvorbe Plánu rozvoja
verejných vodovodov

3. Analýza súčasného stavu zásobovania pitnou vodou
3.1 Hodnotenie súčasného stavu zásobovania obyvateľov
pitnou vodou podľa jednotlivých okresov
3.1.1 Obce s verejným vodovodom
3.1.2 Obce s rozostavaným verejn.
verejn vodovodom
3.1.3 Obce bez verejného vodovodu a návrh na riešenie
Príloha č. 1A Prehľad súčasného stavu v zásobovaní pitnou
vodou v XX kraji podľa obcí, stav k 31.12.2017

Príloha č.1A - Prehľad súčasného stavu v zásobovaní pitnou vodou
v X kraji podľa obcí, stav k 31.12.2017 – ako príloha VK č. 1

Obec

Abrahám

Sládkovičovo

Počet
obyvateľov
obce

1 035
5 392

Počet
obyvateľov
obce
pripojených
na VV
1 035

Vlastník VV

obec
ZsVS, a.s.

5 372

Pusté Úľany
1 754

1 633

ZsVS, a.s.

Prevádzkov
Názov
ateľ VV
vodovodu

RNDr. P.
Vyskočil

Abrahám

ZsVS, a.s.

SKV
Sládkovičovo

ZsVS, a.s.

SKV
Sládkovičovo

Príprava čerpania fondov EÚ v programovom období
2021 – 2027 – prehľad „enabling conditions“
conditions –
základné podmienky
CIEĽ 2

2. Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa

vďaka presadzovaniu čistej
a spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií,
obehového hospodárstva a adaptácie na zmenu klímy a prevencie a riadenia rizika

špecifický cieľ 2.5 Podpora efektívneho hospodárenia s vodou
– podmienky:
Aktualizované plánovanie potrebných investícií do odvetvia
vodohospodárstva a odpadových vôd

Národný investičný plán pre ...1, 2, 3 a 4

Podmienka EK č. 3 na možnosť financovania
z KF a EFRR od 1.1.2021
3. odhad investícií potrebných na OBNOVENIE existujúcej
infraštruktúry pre odpadové vody a zásobovanie pitnou
vodou, vrátanie sietí na základe ich dĺžky existencie –
VEKU a plánov ODPISOV
Plány obnovy VV a VK podľa zákona č. 442/2002 Z. z.
§ 15 ods. 1 a § 16 ods. 1 a vyhlášky MŽP SR č.
č 262/2010 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu
obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní

Kontrola OÚ v roku 2018

Odpoveď Európskej komisie
k Plánom obnovy 2021 - 2027

Zaslaná 25. mája 2019
analýza usmernenia EK a nastavenie prípravy

Národného investičného plánu OBNOVY

?!?!

Voda je život, chráňme si ju
Ďakujem za pozornosť
e-mail: www.minzp.sk
.sk

