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Informácia pre verejnosť
(zverejnené 12.11.2019)
Oznámenie o začatí správneho konania 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“)_
 	Žiadateľ/stavebník Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra listom zo dňa 09.10.2019 požiadal Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušnému orgánu štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia podľa ustanovení § 1 ods. 1 písm. b) a § 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 a ustanovenia § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, orgánu štátnej vodnej správy podľa ustanovenia § 58 písm. b) vodného zákona a v súlade s ustanovením § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona o vydanie rozhodnutia podľa ustanovenia § 16a ods. 1 vodného zákona o tom, či navrhovaná činnosť „Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Kolárovo“ je činnosťou podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. 

           Predmetom navrhovanej činnosti je rekonštrukcia existujúcej čistiarne odpadových vôd (ČOV) Kolárovo. Cieľom projektu je návrh optimálneho technického riešenia z pohľadu investičných a prevádzkových nákladov ČOV. Navrhovanou rekonštrukciou ČOV Kolárovo sa vytvoria predpoklady pre čistenie OV pri súčasnom náraste kapacity ČOV. Zároveň bude zabezpečená kvalita vyčistenej vody v súlade s požiadavkami Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Výstavba ČOV bude prebiehať v dvoch časových míľnikoch. V 1. míľniku sa vybuduje ČOV pre súčasné potreby mesta Kolárovo: biologická linka pre 6 875 EO a objekty mechanického čistenia a kalového hospodárstva pre celkovú návrhovú kapacitu 13 750 EO. Realizácia druhej biologickej linky (2. míľnik) bude časovo viazaná na dobudovanie stokovej siete mesta Kolárovo, v takom rozsahu, aby sa zabezpečila napojenosť EO na verejnú kanalizáciu min. na 85 %. Po ukončení 1. míľnika bude vybudovaná plne funkčná ČOV, schopná čistiť odpadové vody od všetkých producentov z mesta Kolárovo (vrátane zvozu žumpových vôd) na mechanickom aj biologickom stupni čistenia, ako aj spracovať čistiarenské kaly v objektoch kalového hospodárstva v súlade s platnou legislatívou EÚ a SR. 
          Poverená osoba - Výskumný ústav vodného hospodárstva k navrhovanej činnosti vypracovala odborné stanovisko, doručené Okresnému úradu Nitra dňa 11.11.2019. Zo záverov odborného stanoviska vyplýva, že navrhovanú činnosť nie je potrebné posúdiť podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode (§ 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.
Dňom podania žiadosti bolo začaté správne konanie vo veci posúdenia či ide o navrhovanú činnosť  podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, ako miestne a vecne 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 súlade s ustanovením s § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona, konajúc v súlade s ustanovením § 16a ods. 1 vodného zákona oznamuje verejnosti začatie správneho konania vo veci rozhodovania, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.
V súlade s ustanovením § 16a ods. 9 vodného zákona verejnosť doručí písomné stanovisko k projektovej dokumentácii, k navrhovanej činnosti alebo k odbornému stanovisku orgánu štátnej vodnej správy do 10 dní odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Okresný úrad Nitra) a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR.
Verejnosť sa stáva doručením písomného stanoviska účastníkom konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona.
Vaše písomné stanovisko je možné doručiť na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra. 

	Upozorňujeme, že sa na námietky a pripomienky po uvedenom termíne neprihliadne. 


