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1. Úvod
Prvý plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie
Bratislavského kraja (ďalej len „krajský plán rozvoja“) bol vypracovaný na základe pokynu
Ministerstva životného prostredia SR č. 3797/2006-5.3 z 29. marca 2006. Podkladom pre jeho
vypracovanie bol Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie
Slovenskej republiky (ďalej len „slovenský plán rozvoja“), ktorý prerokovala vláda SR na
svojom zasadnutí dňa 15. februára 2006 a uznesením č. 119 ho zobrala na vedomie.
Predsedom samosprávnych krajov a starostom obcí vláda SR odporučila zabezpečiť vo svojej
pôsobnosti realizáciu verejných vodovodov a verejných kanalizácií v súlade slovenským
plánom rozvoja.
Cieľom slovenského plánu rozvoja je analyzovať podmienky na zaistenie potrebnej
úrovne zásobovania nezávadnou a kvalitnou pitnou vodou, efektívna likvidácia odpadových
vôd bez negatívnych vplyvov na životné prostredie a rámcovo stanoviť podmienky pre jeho
realizáciu. Rovnaký cieľ formou konkrétneho rozpracovania pre regionálne podmienky plní aj
krajský plán rozvoja. Obsahuje koncepciu riešenia zásobovania pitnou vodou a
odkanalizovania a čistenia odpadových vôd zameranú na analýzu jestvujúceho stavu,
stanovenie priorít a podmienok pre zabezpečenie rozvoja obecnej infraštruktúry, zlepšenie
podmienok bývania, ako aj zvýšenú ochranu a zlepšenia stavu prírodných zdrojov vôd,
vodných ekosystémov a zdravia ľudí v regióne.
Krajský plán rozvoja zahŕňa okrem okresov v Bratislavskom kraji aj okresy Senica
a Skalica, ktoré patria do Trnavského kraja. Dôvodom je územná pôsobnosť Krajského úradu
životného prostredia v Bratislave, ktorá je rozšírená o uvedené dva okresy.
Realizácia slovenského plánu rozvoja a krajských plánov rozvoja a nimi definovaných
priorít zabezpečí plnenie medzištátnych záväzkov Slovenskej republiky. Plány majú slúžiť
ako efektívny nástroj štátnej politiky v oblasti rozvoja verejných vodovodov a verejných
kanalizácií uplatňovaním finančnej podpory takým aktivitám, ktoré sú v súlade s týmito
plánmi.
Podkladom pre vypracovanie krajského plánu rozvoja boli okrem slovenského Plánu
rozvoja tiež Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015 , Územný plánu VÚC
Bratislavského kraja, územný plán VÚC Trnavského kraja. Ďalšími podkladmi boli textové
a grafické údaje poskytnuté VÚVH Bratislava, SHMÚ Bratislava , BVS a.s. Bratislava
a Štatistickým úradom SR v Bratislave.
Návrh krajského plánu rozvoja bol prerokovaný v priebehu mesiaca október 2006.
Odôvodnené pripomienky boli v návrhu krajského plánu rozvoja zohľadnené.
V roku 2012 Krajský úrad životného prostredia v Bratislave a roku 2013 Obvodný úrad
životného prostredia Bratislava aktualizoval krajský plán rozvoja v zmysle § 37 zákona
č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení
zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.

2. Prehľad rozhodujúcich právnych predpisov a koncepčných
materiálov uplatnených pri tvorbe plánu rozvoja verejných
vodovodov a verejných kanalizácií
Zriaďovanie, rozvoj a prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií
upravuje zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení
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neskorších predpisov. Podľa § 37 tohto zákona Ministerstvo životného prostredia vypracúva
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR, z ktorého
vychádzajú krajské úrady životného prostredia pri vypracúvaní krajských plánov rozvoja
verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
Základným legislatívnym východiskom pre slovenský a krajský plán rozvoja je zákon 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), ktorým sa do nášho právneho
poriadku preberajú smernice Európskeho parlamentu a Rady tvoriace legislatívu Európskej
únie v oblasti ochrany a hospodárneho využívania vôd.
Zásadný význam má Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23.
októbra 2000 (RSV-rámcová smernica o vode). Jej implementáciou sa má dosiahnuť úroveň
ochrany vôd. Základným environmentálnym cieľom RSV je dosiahnuť dobrý stav
povrchových a podzemných vôd do roku 2015. V záujme dosiahnutia tohto cieľa aj rozvoj
verejných kanalizácií má byť riadený tak, aby do 31. decembra 2015 boli odpadové vody
z aglomerácií nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov odvádzané len verejnou kanalizáciou.
V rovnakom termíne sa majú v aglomeráciách menších ako 2 000 ekvivalentných obyvateľov,
v ktorých je vybudovaná verejná kanalizácia bez primeraného čistenia, vybudovať čistiarne
odpadových vôd. V aglomeráciách nad 10 000 ekvivalentných obyvateľov mali byť odpadové
vody odvádzané verejnou kanalizáciou do 31. decembra 2010 v súlade s požiadavkami
smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd.
Ukazovatele kvality pitnej vody a jej kontrolu upravuje Nariadenie vlády SR
č.496/2010 z 8. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č.354/2006
Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality
vody určenej na ľudskú spotrebu.










Krajský Plán rozvoja je v súlade so základnými strategickými materiálmi:
Koncepcia vodohospodárskej politiky do roku 2015,
Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja,
Národný environmentálny akčný program II a zásady NEAP III,
Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR,
Národný rozvojový plán SR – Operačný program – Základná infraštruktúra,
Územné plány Veľkých územných celkov,
Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky SR,
Národný program SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS
Vodný plán Slovenska, ktorý obsahuje Plán manažmentu správneho územia povodia
Dunaja a Plán manažmentu správneho územia povodia Visly

Opatrenia pre realizáciu projektov krajského plánu rozvoja:
1. Sledovať vyváženosť pri výbere projektov.
2. Zabezpečiť transparentnosť vrátane k prístupu k informáciám v celom procese od
vyhlasovania výziev až po realizáciu jednotlivých projektov jednotlivých prioritných
osí.
3. Posúdiť realizačné projekty zasahujúcich do UEV z hľadiska environmentálnych
vplyvov na sústavu UEV podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny pred výberom projektov.
4. Do sústavy vodárenských objektov včleniť kontrolné body s príslušnými technickým
a technologickým vybavením pre on-line sledovanie pitnej vody.
5. Podporiť dobudovanie siete verejnej kanalizácie v problémových úsekoch povodia
Malého Dunaja.
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6. V nadväznosti na územné plány obcí a miest riešiť prednostne podmieňujúce
investície technickej infraštruktúry (verejný vodovod a verejnú kanalizáciu)
v rozvojových územiach určených pre obytnú zástavbu.
7. Preferovať výstavbu kanalizácií a čistiarní odpadových vôd v Chránenej
vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov.
8. Podporovať zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z veľkozdrojov a chrániť koridor
pre prívod vody zo Žitného ostrova na Záhorie.
9. Uprednostňovať v rozvojových územiach delený systém odvádzania odpadových vôd,
s odvedením nekontaminovaných dažďových vôd do prirodzeného ekosystému
s cieľom vylepšenia vodohospodárskej bilancie prirodzených recipientov
a racionálneho využívania jestvujúcich kapacít stokových sietí a čistiarní odpadových
vôd.
Do riešeného územia zasahuje časť ochranného pásma II.stupňa prírodných liečivých
zdrojov v Čilistove (časť územia okresu Senec), vymedzeného vyhláškou Ministersva
zdravotníctva SR č. 552/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných
liečivých zdrojov v Čilistove. Na toto ochranné pásmo sa vzťahujú obmedzenia a zákazy
činností v zmysle ustanovení § 26, § 28 a § 40 ods. 2 písm. a), d) a e) a § 50 ods. 17 písm.
b) zákona č. 538/2005 Z. z.
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