Vyhodnotenie pripomienkového konania „Aktualizácie Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií
Košického kraja“ – časť Verejné vodovody
ODOSIELATEĽ
PRIPOMIENKY

OBSAH PRIPOMIENKY

Obec Trnávka
(okres Trebišov)

V obci je vybudovaná rozvodná
sieť vodovodu, ale stavba ešte nie
je ukončená a skolaudovaná. Pri
tlakových skúškach bolo zistené,
ţe pripojovací vodovod
z vodojemu Sečovce je
nepouţiteľný. Pri natlakovaní
potrubia AT stanicou umiestnenou
vo vodojeme, prestárle potrubie
praská a je nutná jeho oprava. Pri
jednaniach s VVS, a.s. Trebišov
sa obec dohodla, ţe do starého
potrubia, ktoré je nefunkčné, by sa
nasunulo nové tenšie, a to
pôvodné by sa pouţilo ako
chránička. VVS. a.s. si
podmieňuje opravu potrubia 80%
napojenosťou obce. V súčasnosti
je podpísaných asi 60 % Zmlúv
o budúcich zmluvách.

OÚŢP Trebišov
OÚŢP Michalovce

bez pripomienok
bez pripomienok

VYHODNOTENIE
PRIPOMIENKY

POZNÁMKA

pripomienka neakceptovaná

Aktualizácie Plánu rozvoja
verejných vodovodov a verejných
kanalizácií Košického kraja
nerieši spôsob a podmienky opráv
rozvodnej siete verejného
vodovodu vo vzťahu medzi obcou
a vodárenskou spoločnosťou.
Tunajší úrad nie je kompetentný
na vstupovanie do zmluvných
vzťahov vodárenskej spoločnosti.

Mesto Košice
Obec Kaľava
(okres Spišská Nová Ves)

bez pripomienok
bez pripomienok

SVP, š.p., OZ Košice

bez pripomienok

Obec Brzotín (okres Roţňava)
Obec Oreské
(okres Michalovce)

bez pripomienok
bez pripomienok

Obec Jovice (okres Roţňava)

zahrnutie do Plánu rozvoja
verejných vodovod aj vodovod
v obci Jovice

Obec Richnava (okres Gelnica)

obec má spracované projektové
dokumentácie „Richnava vodovod I. etapa“ a „Richnava –
vodovod – MŠ, OcÚ, ZŠ, TJ“

Obec Zemplínska Teplica
(okres Trebišov)

technicko-prevádzkové
poţiadavky uvedené v stanovisku
je moţné uplatňovať pri vydávaní
vyjadrení k projektovým
dokumentáciám v rámci
jednotlivých stavieb v procese
územných a stavebných konaní

zaradenie obce do plánu výstavby
spolu s obcami Zbehňov, Malé
Ozorovce a Veľké Ozorovce

pripomienka neakceptovaná

pripomienka akceptovaná

pripomienka neakceptovaná
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vzhľadom na skutočnosť ţe obec
Jovice je zahrnutá v prílohe č. 8 –
návrh riešení obcí bez verejného
vodovodu
zapracovaná do prílohy č. 8 –
návrh riešení obcí bez verejného
vodovodu
Obce Zbehňov, Malé Ozorovce
a Veľké Ozorovce nemajú
vybudovaný verejný vodovod
a vodárenská spoločnosť uvaţuje
s napojením týchto obcí na SKV
Trebišov, Mikroregión JZ
Zásobovanie pitnou vodou.
Moţnosť resp. podmienky

napojenia a dobudovania
vodovodu v obci Zemplínska
Teplica rieši obec v spolupráci
s vodárenskou spoločnosťou.

Obec Sírnik (okres Trebišov)

Spoločnosť SK27 s.r.o. Košice má
záujem vybudovať závod na
výrobu elektrickej energie formou
paroplynového cyklu. Spoločnosť
má záujem napojiť sa na verejný
vodovod pre potreby
zamestnancov (50-70 osôb).
Verejná vodovodná sieť zo
Sírnika smerujúca na Obec
Brehov je od predpokladaného
areálu vzdialená cca 200m. Obec
Sírnik navrhuje zahrnúť do
„Plánu“ záujem spoločnosti SK27
s.r.o. napojiť sa na VV sieť.

Mesto Sobrance (okres
Sobrance)

bez pripomienok

Obec Kašov (okres Trebišov)

Podtatranská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.,
Poprad

pripomienka neakceptovaná

moţnosť napojenia sa
navrhovaného závodu na verejný
vodovod rieši stavebník
v súčinnosti s vlastníkom
a prevádzkovateľom verejného
vodovodu

pripomienka akceptovaná

zapracovaná do prílohy č. 3
(zoznam obcí s rozostavaným
verejným vodovodom)

pripomienky akceptované

údaje zapracované do
jednotlivých príloh č. 5 a č. 6

Obec nefiguruje v prílohe č. 3
(zoznam obcí s rozostavaným
verejným vodovodom), keďţe je
potrebné ukončiť 1190 bm VV
z pôvodného projektu.
Prepracované a upravené údaje
v prílohe č. 5 (vodárenské zdroje
navrhované na vyradenie)
a prílohe č. 6 (zoznam vodných
zdrojov)
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Obec Margecany

Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s., Košice

SVP, š.p., OZ Banská Bystrica

Obec poţaduje zapracovať
investičné zámery, ktoré sú
uvedené v platnom územnom
pláne: „Rozšírenie verejného
vodovodu a verejnej kanalizácie v
lokalite Drevoskládka v obci
Margecany (100 EO)“ a
„Vybudovanie verejného
vodovodu – nový stavebný obvod
Pod Hôrou (1000 EO)“.
Nesúlad medzi prílohami č. 2, č. 3
a č. 4. V prílohe č. 2 sú uvedené
obce s vodovodom, pritom
niektoré z nich sú aj v prílohe č. 3
ako obce s rozostavaným
vodovodom
V prílohe č. 7 (vývoj potrieb
pitnej vody) sú doplnené údaje
o potrebe pitnej vody v r. 2009
a 2011 a výhľad pre r. 2020 za
VVS, a.s., Košice, chýbajú údaje
za vodovody v správe obcí
V prílohe č. 9 – stĺpec Odhad
finančných nákladov boli pôvodne
uvedené náklad v tis. Sk, teraz je
v tis. EUR ale hodnoty stali tie
isté, tým pádom sa zvýšili cca 30
násobne.
V zmysle koncepčných materiálov
vodného hospodárstva súvisiacich
s prehodnotením profilov vodných

pripomienka akceptovaná

pripomienka neakceptovaná

údaje zapracované do prílohy č.
12 (prehľad obcí Košického
kraja...)

všetky obce, v ktorých je
rozostavaný verejný vodovod
(príloha č. 3) sú zahrnuté aj do
zoznamu obcí, ktoré majú verejný
vodovod (príloha č. 2)

pripomienka neakceptovaná

Údaje sú prevzaté z VÚVH, kde
sú zohľadnené potreby vody
v správe obcí aj v správe
vodárenských spoločnosti

pripomienka akceptovaná

finančné údaje sú prepočítané a
uvedené v eurách

pripomienka akceptovaná

doplnená informácia do textovej
časti „Plánu“
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nádrţí sa v okrese Roţňava vo
výhľade uvaţuje s výstavou
vodárenskej nádrţe Rejdová
v kategórii aktuálnosti „B“ (do 25
rokov).
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