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Vec

Oznámenie podľa §23 ods. 1 zákona č.24/2006 Z.z. o predložení zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie podľa 
§18 ods.3 zákona č.71/1967 Zb. o začatí konania. - stanovisko podľa §26 ods.4 zákona č. 137/2010 Z.z. a §23 ods.4 
zákona č.24/2006 Z.z.

Vyššie uvedeným listom, doručeným  dňa 02. 01. 2020, nám zasielate, podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení zákonov v platnom  znení, zámer navrhovanej 
činnosti „názov: Beluša - kanalizácia a ČOV, II. etapa; umiestnenie: obec 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. N avrhuje 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 m á obec Beluša vybudovanú časť verejnej kanalizácie, na ktorú je  napojené 
cca 2137 obyvateľov. K onkrétne sú navrhované nasledujúce opatrenia:
- Zabezpečenie efektívneho a účinného čistenia odpadových vôd na čistiarni odpadových vôd v Beluši. N avrhovaná 
kapacita ČOV je  6756 EO (A lternatíva (ČOV) 1) alebo 6224 EO (Alternatíva (ČOV) 2);
- Vybudovanie kapacitného hrubého i jem ného m echanického predčistenia;
- Vystrojenie druhej aktivačňej 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; A lternatíva (ČOV) 2 - Prebudovanie na jednolinkovú 
aktiváciu. A lternatíva 1 - D vojlinková 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
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zvyšovanie zaťaženia ČOV. Alternatíva 2 - A lternatíva 2 sa vracia k pôvodném u 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;
- 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 /27 l/EH S. 
Navrhovaným  technickým  riešením sa zvýši napojenosť na kanalizačnú sieť v aglomerácii zo súčasného stavu 2603 
EO na 6756 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 dotknutý orgán štátnej správy ochrany ovzdušia 
podľa § 3 písm. p) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
zákonov v platnom znení vydáva stanovisko podľa § 26 ods. 4 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení 
a  § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení:
N avrhovaná činnosť „Beluša - kanalizácia a ČOV, II. etapa“ je  stredný zdroj znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 2 
písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení a  podľa kategórie 5.3.2.a) „Čistiarne odpadových vôd s 
projektovanou kapacitou čistenia podľa počtu ekvivalentných obyvateľov: čistiarne kom unálnych odpadových vôd: 
>  5000 EO “ v Prílohe č. 1 k vyhláške č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší 
v platnom znení. K príslušném u zám eru vyššie uvedenej navrhovanej činnosti nemáme pripomienky.

Ing. Iveta Kmošenová 

vedúci odboru
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