
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23 
ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení:
a) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy vo 

veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie, informuje verejnosť, že navrhovaná 
činnosť „Beluša - kanalizácia a ČOV, II. etapa“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 
ods. 2 písm. b) zákona. 24/2006 Z. z. v platnom znení._______________________________
Príslušný orgán Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov
Názov navrhovanej činnosti Beluša - kanalizácia a COV, II. etapa.
Miesto realizácie Kraj: Trenčiansky. Okres: Púchov. Obec (mesto): Beluša. 

Katastrálne územie: Beluša a Hloža-Podhorie, Ladce (pri 
Alternatíve (odkanalizovanie). Lokality:
- Centrálna časť obce Beluša - ulice A. Sládkoviča, Dr. 
Adámyho, Farská, J. A. Komenského, J. Kollára, J. Kráľa, 
Kpt. Nálepku, Krížna, Mlynská, P. O. Hviezdoslava, 
Slatinská, Staničná, Továrenská, Trenčianska.
- Kanalizácia je navrhovaná v rozsahu súvislej zástavby 
obce. Nie je uvažované napojenie časti Rybníky, zástavby na 
ul. Žilinskej za privádzačom R6 na kanalizačnú sieť obce.
- Miestna časť Hloža - bude odkanalizovaná celá miestna 
časť, okrem odlúčenej skupiny domov pri elektrárni.
- Miestna časť Podhorie - bude odkanalizovaná celá miestna 
časť, okrem chatárskej osady na južnom konci miestnej časti.
- Časť Belušské Slatiny - bude dobudovaná kanalizácia len 
v súvislej zástavbe v severnej časti Belušských Slatín. Nie 
je uvažované, že rozptýlená zástavba južne od križovatky k 
rekreačnému objektu Slovenskej pošty vrátane osady 
Podmalenica bude napojená na kanalizačným systémom 
obce Beluša. Bude zrušená jestvujúca ČOV a odpadové 
vody budú napojené na navrhovanú stokovú sieť, ktorá 
bude odvádzať odpadové vody na ČOV Beluša.

Predmet 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;
- 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.

Navrhovateľ Považská vodárenská spoločnosť. a.s., Identifikačné číslo: 
36672076, Nová 133, 017 46 Považská Bystrica.

b) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej 
správy starostlivosti o životné prostredie podľa zákona č. 525/2003 Z. z. v platnom znení, ako 
príslušný orgán štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako 
príslušný správny orgán podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom mení, 
upovedomuje, že dňom 07. 11. 2019 doručenia vyššie uvedeného zámeru navrhovanej činnosti 
začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.

Obec Beluša, ako stavebný úrad, je povoľujúci oceán príslušný na rozhodovanie v 
príslušnom povoľovacom konaní.



Okresný úrad Púchov. odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej vodnej 
správy, je povoľujúci orgán príslušný na rozhodovanie v príslušnom povoľovacom konaní.

c) Informácie o navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania je možné získať u 
príslušného orgánu štátnej správy a povoľujúceho orgánu štátnej správy.

d) Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti:
Rozhodnutie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v platnom znení.
Rozhodnutie podľa 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 v platnom znení. 
Rozhodnutie podľa zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení. 
Rozhodnutie podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.

e) Neuvádzame.
f) Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese: 

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

g) Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti príslušnému 
orgánu do 21 pracovných dní od jeho zverejnenia na webovom sídle ministerstva alebo 
zverejnenia oznámenia podľa § 23 odseku 3 č. 24/2006 Z. z. v platnom znení na adresu: 
Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 
Púchov. Písomné stanovisko verejnosti sa považuje za doručené, aj keď je doručené v 
stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

Obec Beluša, ako stavebný úrad, je povoľujúci orgán príslušný na rozhodovanie v 
príslušnom povoľovacom konaní.

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej vodnej 
správy, je povoľujúci orgán príslušný na rozhodovanie v príslušnom povoľovacom konaní.

h) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oznamuje, že podľa § 33 ods. 
2 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znení účastníci konania a zúčastnené osoby majú 
možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho 
zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť, robiť z neho 
kópie, odpisy a výpisy, na Okresnom úrade Púchov, odbore starostlivosti o životné prostredie.

i) Neuvádzame.

http://www.enviroportal.sk/

