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N Á V R H   
 

n a  u z n e s e n i e  
 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. e) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov (zákon o samosprávnych krajoch) a ustanovením § 17 zákona NR SR č. 583/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

 
A. s c h v aľu j e  

 
prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej Ministerstvom 
financií SR pre Prešovský samosprávny kraj maximálne vo výške 1 000 000 eur na projektovú 
dokumentáciu pre vybudovanie environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina. 

 
B. s p l n o m o cň u j e  

 
Predsedu PSK k podpisu Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci medzi Ministerstvom financií 

SR a Prešovským samosprávnym krajom.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 
 

Zámer dobudovania základnej infraštruktúry v okrese Snina je výstupom Iniciatívy 
Európskej komisie – Iniciatíva pre dobiehajúce regióny fáza I, komponentu 3.2 Podpora rozvoja 
endogénneho potenciálu Prešovského kraja v oblasti cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. 

V okrese Snina sa nachádza celkovo  34 obcí. 6 obcí disponuje zlepšenými službami 
zásobovania pitnou vodou a odvádzania odpadových vôd. Zo zostávajúcich 28 obcí, ktoré sa 
nachádzajú v štyroch zoskupeniach 4 obce poskytujú zlepšené služby zásobovania vodou, ale 
žiadne služby v oblasti odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd, pričom 24 obcí 
neposkytuje zlepšené služby zásobovania pitnou vodou a samozrejme žiadne služby 
odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd.  

Východoslovenská vodárenská spoločnosť v okr. Snina už posúdila zrejmé možnosti 
centralizovaného poskytovania služieb zásobovania pitnou vodou a odvádzania a 
zneškodňovania odpadových vôd prostredníctvom rozšírenia svojej existujúcej distribučnej 
siete a siete úpravní i kanalizačnej siete a siete čističiek. To by viedlo k využívaniu existujúcej 
distribučnej siete na zásobovanie pitnou vodou a siete úpravní, ktorá by sa rozšírila tak, aby 
pokryla 24 ďalších obcí z vodnej nádrže Starina a existujúcich vodných zdrojov v obciach Ulič 
a Ubľa.  

V súčasnosti sa surová voda z vodnej nádrže gravitáciou dostáva do bežnej úpravne, 
ktorá je položena oveľa nižšie než všetky núdzne obce. Pri centralizovanom systéme budú 
náklady na čerpanie vody vysoké, čo sa prejaví na vysokých nákladoch na prevádzku a údržbu, 
pričom väčšina obyvateľov, ktorým sa tieto služby majú poskytovať, si to nemôže dovoliť. 

 
Prešovský samosprávny kraj v zastúpení PaedDr. Milanom Majerským, PhD uzavrel 

dňa 6. mája 2019 zmluvu o dielo na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti v súvislosti 
s poskytovaním služieb zásobovania obcí pitnou vodou vrátane odvádzania a zneškodňovania 
odpadových vôd v okrese Snina. 

Predmetná štúdia je financovaná z finančného príspevku vlády Slovenskej Republiky 
vo výške 130 000 EUR  schváleného uznesením č. 22 zo 16.01.2019 a z rozpočtu Prešovského 
samosprávneho kraja vo výške 16 000 EUR. 

V súčasnosti prebieha jej spracovanie pričom sa posúdia decentralizované riešenia 
zásobovania štyroch zoskupení obcí v okrese Snina pitnou vodou zo zdrojov , ktoré by 
predstavovali alternatívy k väčšej vodnej nádrži Starina. Dodávateľom štúdie je firma 
Hydrocoop spol. s r.o.. 

Štúdia zároveň hodnotí nedostatky v službách zásobovania pitnou vodou a odvádzania 
a zneškodňovania odpadových vôd v okrese Snina v Prešovskom kraji a preskúma všetky 
udržateľné možnosti poskytovania týchto základných služieb obyvateľom, ktorým sa tieto 
služby neposkytujú vôbec alebo nedostatočne. Preskúma kapitálové náklady aj náklady na 
prevádzku a údržbu navrhovaných možností poskytovania služieb s cieľom určiť tie 
„najvýhodnejšie“ a „najudržateľnejšie“ možnosti pre 28 cielených obcí spomedzi 34 obcí 
okresu Snina. Environmentálne a sociálne aspekty týchto možností budú rozhodujúcimi 
faktormi aj v konečných odporúčaných možnostiach zlepšenia služieb. 

Prešovský samosprávny kraj zabezpečí projektovú dokumentáciu, ktorá bude slúžiť ako 
podklad k vybudovaniu environmentálnej infraštruktúry na zásobovanie obcí pitnou vodou. 
Samotná výstavba environmentálnej infraštruktúry bude hradená zo zdrojov EŠIF, ktoré obce 
získajú na základe žiadostí. Zdroje EŠIF budú tiež slúžiť na odkúpenie projektovej 
dokumentácie od Prešovského samosprávneho kraja.  

S cieľom čo najefektívnejšej prípravy ďalších krokov procesu  Prešovský samosprávny 
kraj  a Úrad vlády SR navrhujú finančný mechanizmus pre zabezpečenie financovania prípravy 



projektovej dokumentácie na vybudovanie environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina 
takto: 

1. Čerpanie finančnej výpomoci jednorazovo, na základe osobitnej žiadosti vo výške 
1 000 000 eur. Finančné prostriedky sa poukážu najneskôr do 30 dní po doručení 
takejto žiadosti v prospech bankového účtu Prešovského samosprávneho kraja. 

2. Splácanie finančnej výpomoci: jednorazovo, najneskôr do 30.11.2023. 
3. Finančná výpomoc je bezúročná. 
4. Ministerstvo financií SR nepožaduje žiadnu záruku ani záložné právo k poskytnutej 

finančnej výpomoci. 
 


