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Vec

..Žiadosť o posudzovaní vplvvov na životné prostredie k zámeru navrhovanej činnosti „Beluša - kanalizácia a ČOV. 
II. etapa“.
- oznámenie podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. a upovedomenie podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb..

Navrhovateľ „Považská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36672076, Nová 133, 017 46 Považská Bystrica“ doručil 
dňa 07. 11. 2019 Okresnému úradu Puchov, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 22 ods. 1 zákona č. 
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení zámer navrhovanej činnosti „Beluša - 
kanalizácia a ČOV, II. etapa“ s miestom jej realizácie v obci Beluša, s nasledovným predmetom navrhovanej činnosti: 
Predmetom navrhovanej činnosti „Beluša - kanalizácia a ČOV, II. etapa“ je  dobudovanie kanalizačnej siete, 
ako aj intenzifikácia existujúcej ČOV. Súčasťou je  vybudovanie kanalizačných prípojok. Navrhuje sa čiastočná 
rekonštrukcia čerpacej stanice dažďových vôd. Technické riešenie časti odkanalizovania aglomerácie Beluša je 
navrhnuté v dvoch alternatívach, ktoré sa odlišujú v mieste čistenia odpadových vôd miestnej časti Podhorie. 
Zvyšok technického riešenia odkanalizovania aglomerácie Beluša je  pre alternatívu 1 a 2 rovnaký. Alternatíva 
(odkanalizovanie) 1 - odkanalizovanie miestnej časti Podhorie na ČOV Beluša. Alternatíva (odkanalizovanie) 2 - 
odkanalizovanie miestnej časti Podhorie do kanalizačnej siete obce Ladce, ktorá je súčasťou skupinovej kanalizácie 
„Ilavsko“ s čistením odpadových vôd na jestvujúcej ČOV Dubnica nad Váhom. B. Navrhuje sa rekonštrukcia 
existujúcej ČOV Beluša. Ide o realizáciu druhej etapy projektu, ktorá nadväzuje na predošlé úpravy realizované 
na ČOV v roku 2013 s cieľom zabezpečiť potrebnú kapacitu pre odpadové vody, ktoré budú na ČOV privedené 
kanalizačným systémom. V súčasnosti má obec Beluša vybudovanú časť verejnej kanalizácie, na ktorú je napojené 
cca 2 137 obyvateľov. Konkrétne sú navrhované nasledujúce opatrenia:
- Zabezpečenie efektívneho a účinného čistenia odpadových vôd na čistiarni odpadových vôd v Beluši. Navrhovaná 
kapacita ČOV je 6 756 EO (Alternatíva (ČOV) 1) alebo 6 224 EO (Alternatíva (ČOV) 2);
- Vybudovanie kapacitného hrubého i jemného mechanického predčistenia;
- Vystrojenie druhej aktivačnej linky;
- Úprava odtoku z dosadzovacej nádrže s cieľom znížiť výkyv hladiny v priebehu dňa.
Navrhnuté a posudzované sú nasledujúce alternatívy riešenia intenzifikácie ČOV Beluša: Alternatíva (ČOV) 1 - 
Zachovanie dvojlinkovej koncepcie projektu z roku 2006; Alternatíva (ČOV) 2 - Prebudovanie na jednolinkovú 
aktiváciu. Alternatíva 1 - Dvojlinková koncepcia bola pripravená projektom z roku 2006, ktorý riešil úpravu 
konceptu jednolinkovej nádrže typu OSA 1750 rozdelením tejto nádrže na dva identické priestory zmiešavacej 
aktivácie, z čoho jeden priestor bol vystrojený a je  využívaný dodnes a druhý priestor bol určený pre budúce 
zvyšovanie zaťaženia ČOV. Alternatíva 2 - Alternatíva 2 sa vracia k pôvodnému konceptu z roku 2004, tzn. 
prevádzke jednej obehovej aktivácie a jednej dosadzovacej nádrže. Realizáciou navrhovanej činnosti by sa mali 
dosiahnuť nasledovné hlavné ciele projektu:
- zvýšenie a zabezpečenie pripojenia na verejnú kanalizáciu min. na 85 % existujúcich producentov znečistenia v 
aglomerácii Beluša;
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KÓPIA
- intenzifikácia ČOV Beluša za účelom zabezpečenia jej potrebnej kapacity pri súčasnom dosahovaní limitných 
ukazovateľov znečistenia odpadových vôd v súlade s Nariadením vlády 269/2010 Z. z. a smernice Rady 91/271 /EHS. 
Navrhovaným technickým riešením sa zvýši napojenosť na kanalizačnú sieť v aglomerácii zo súčasného stavu 2 603 
EO na 6 756 EO. Súčasne sa uvažuje, že do ČOV Beluša budú zvážané odpadové vody od cca 300 EO.

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy starostlivosti o životné 
prostredie podľa § 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ako orgán štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov 
na životné prostredie podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení, ako správny orgán 
podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení upovedomuje podľa § 18 ods. 3 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení, že dňom doručenia vyššie uvedeného zámeru navrhovanej činnosti 
začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.

Podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení Vám, ako rezortnému orgánu, alebo povoľujúcemu 
orgánu, alebo dotknutému orgánu, alebo dotknutej obci, zasielame v prílohe tohto oznámenia vyššie uvedený zámer 
navrhovanej činnosti a informáciu o zverejnení vyššie uvedeného zámeru navrhovanej činnosti prostredníctvom 
webového sídla Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/ 
eia.

V súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Govermente) tento list doručujeme v elektronickej podobe.

Podľa § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia vyššie 
uvedeného zámeru navrhovanej činnosti informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň verejnosti 
oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde 
sa môžu pripomienky podávať; Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia 
informácie o jeho doručení.

Podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení verejnosť môže doručiť Okresnému úradu Púchov, 
odboru starostlivosti o životné prostredie, ako orgánu štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné 
prostredie, svoje písomné stanovisko k vyššie uvedenému zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní od zverejnenia 
vyššie uvedeného zámeru na príslušnom webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
alebo od zverejnenia príslušného oznámenia podľa § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení na úradnej 
tabuli príslušnej obce. Vyššie uvedené písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je  doručené vo vyššie 
uvedenej stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obci.

Vaše písomné stanovisko podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení k vyššie uvedenému zámeru 
navrhovanej činnosti, ako rezortného orgánu, povoľujúceho orgánu, dotknutého orgánu, alebo dotknutej obce 
vrátane informácie o dobe a spôsobe zverejnenia vyššie uvedeného zámeru navrhovanej činnosti v obci (dotknutá 
obec písomne oznámi Okresnému úradu Púchov, odboru starostlivosti o životné prostredie, dátum vyvesenia a 
zvesenia vyššie uvedeného zámeru navrhovanej činnosti v elektronickom vyhotovení na internetovej úradnej tabuli 
obce a dátum vyvesenia a zvesenia vyššie uvedeného zámeru navrhovanej činnosti v listinnom vyhotovení na úradnej 
tabuli v obci), je  potrebné doručiť na adresu: „Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
Štefánikova 820, 020 01 Púchov“ a elektronickou poštou vo formáte WORD na adresu: martin.cibulka@minv.sk do 
21 dní odo dňa jeho doručenia. Podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení ak sa nedoručí písomné 
stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné.

Príloha v elektronickom vyhotovení pre rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutú obec:
Vyššie uvedený Zámer navrhovanej činnosti.
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KÓPIA
Príloha v elektronickom vyhotovení pre rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutú obec: 
Vyššie uvedený Zámer navrhovanej činnosti.

Ing. Iveta Kmošenová 
vedúci odboru

Inform atívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník___________k___________ OU-PU-
QSZP-2019/001509-002

Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra, 812 35 Bratislava 15
Obec Beluša, Farská 1045/6, 018 61 Beluša
Okresný úrad Púchov, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 1
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 
Okresný úrad Považská Bystrica, Centrum 1,017 01 Považská Bystrica 1 
Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3,911 01 Trenčín 1 
Okresný úrad Ilava, Mierové námestie 81/18, 019 01 Hava
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica 1 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského, 91101 Trenčín 1 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica, Slovenských partizánov 50/1130, 017 01 Považská 
Bystrica 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 1 
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1 
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3,911 05 Trenčín 5
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik. Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 1 
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava-Staré Mesto 
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov 
Obec Ladce, Hviezdoslavova 599, 018 63 Ladce
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Elektronické podpisy KOFU
Registratúrne číslo záznamu: 0010106/2019

Vec: „Žiadosť o posudzovaní vplyvov na životné prostredie k zámeru navrhovanej činnosti „Beluša - kanalizácia a ČOV, II.
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Číslo spisu
OU-PU-OSZP-2019m i  509

Por. č. záznamu 
002

Číslo záznamu 
0010106/2019

Typ záznamu Fonna originálu
Externý odoslaný záznam hodnoverná elektronická


