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Zápisnica č. 11 
 
 

z 11. riadneho zasadnutia Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného 
prostredia zriadenej pri zastupiteľstve PSK, uskutočneného dňa 13.02.2020 

 
 

Zasadnutie sa uskutočnilo na základe pozvánky predsedu komisie územného plánovania, 
ochrany a tvorby životného prostredia v zasadačke úradu PSK s týmto programom: 

1. Otvorenie.  
2. Voľba overovateľa zápisnice a uznesenia.  
3. Informácia o stave rozpracovanosti „Štúdie uskutočniteľnosti v súvislosti s poskytovaním 

služieb zásobovania pitnou vodou vrátane odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd 
v okrese Snina“.   

4. Návrh harmonogramu zasadnutí Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby 
životného prostredia. 

5. Rôzne. 
6. Záver. 
 
 
1.  Otvorenie 
 

Predseda  komisie PaedDr. Miroslav Benko, MBA privítal prítomných  a otvoril 11. 
riadne zasadnutie Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia. 
Všetci prítomní boli oboznámení s programom, ktorý bol doplnený o informácie v bode 
rôzne. Nikto z prítomných nemal k predloženému programu pripomienky.   

 
 

2.  Voľba overovateľa zápisnice a uznesenia 
 
Za overovateľa zápisnice a uznesenia bol zvolený Ing. Ján Turčan.                                
 
 
3. Informácia o stave rozpracovanosti „Štúdie uskutočniteľnosti v súvislosti 
s poskytovaním služieb zásobovania pitnou vodou vrátane odvádzania a zneškodňovania 
odpadových vôd v okrese Snina“ 
 

Slova sa ujal Ing. Máthé, ktorý informoval, že v rámci II. etapy Iniciatívy Catching – up 
Regions, komponent 4.3 Dobudovanie technickej infraštruktúry v okrese Snina, na ktorú úrad 
PSK dostal z úradu vlády SR dotáciu vo výške 130 0000 eur a 16 000 eur zo zdrojov PSK. 
Predmetom štúdie bolo nájdenie optimálnej alternatívy technického riešenia dvoch 
vodárenských aktivít v 28 obciach okresu Snina. Išlo o aktivitu zásobovanie pitnou vodou 
a aktivitu odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Zároveň bola nastolená požiadavka 
spracovať technické riešenia pre jednotlivé doliny v území a tieto vyhodnotiť po dolinách 
a tiež ako ucelený projekt.  
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Riešené územie zahŕňa 4 doliny regiónu Pčoliné a okolie (obce Pčolinné, Hostovice, Osadné, 
Čukalovce, Parihuzovce, Pichné), Ublianska dolina (obce Kalná Roztoka, Klenová, 
Ladomirov, Šmigovec, Ubľa, Hrabová Roztoka, Kolonica, Brezovec, Michajlov, Strihovce, 
Dúbrava, Ruská Volová, Stakčínska Roztoka), Uličská dolina (obce Jalová, Príslop, Topoľa, 
Runina, Kolbasov, Ruský Potok) a Zbojská dolina (obce Uličské Krivé, Zboj, Nová Sedlica). 
Zásobovanie pitnou vodou sa riešilo v 24 obciach s počtom 5007 obyvateľov 
a odkanalizovanie v 28 obciach s počtom 6 825 obyvateľov. V súlade so zadaním boli 
vypracované tzv. „malé“ štúdie uskutočniteľnosti, ktoré obsahovali detailné spracovanie 
všetkých navrhnutých alternatív pre obidve vodárenské aktivity. Pre zásobovanie pitnou 
vodou boli pre lokalitu Pčoliné a okolie spracované 4 alternatívy, pre ostatné doliny po 3 
alternatívy. Pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd, boli pre Zbojskú dolinu spracované 3 
alternatívy a pre ostatné doliny po 4 alternatívy. Každé technické riešenie obsahovalo 
technický popis, situáciu, rozpočet pre investičné náklady a stanovenie relevantných 
prevádzkových nákladov. Pre jednotlivé obce je vo všeobecnosti navrhnutý verejný vodovod, 
ktorý pozostáva z potrubnej siete v intraviláne obce, vodovodných prípojok k jednotlivým 
nehnuteľnostiam, prepojovacích potrubí v nadväznosti na potrubnú sieť vodovodu susedných 
obcí a príslušných objektov na navrhovanom verejnom vodovode. Trasy vodovodných potrubí 
sú navrhnuté vo verejných pozemkoch pozdĺž ciest podľa možnosti čo najbližšie k zástavbe 
jednotlivých nehnuteľností. Vodovodné potrubie je vedené pokiaľ možno v jednej ryhe 
s kanalizačným potrubím. Čo sa týka odvádzania a čistenia odpadových vôd, tak pre 
jednotlivé obce je navrhnuté ako decentralizované. V každej obci je navrhnutá vlastná 
čistiareň odpadových vôd (ČOV), ktorá je situovaná na obecnom pozemku resp. pozemku 
SPF na konci obce. Z dôvodu optimalizácie investičných nákladov boli v najmenších obciach 
navrhnuté komunálne žumpy. Navrhnuté stoky v obciach gravitujú k navrhovanej čistiarni 
odpadových vôd resp. do najnižších miest, kde sú navrhnuté čerpacie stanice, ktoré splaškové 
odpadové vody prečerpávajú do vyššie uloženej gravitačnej kanalizácie. Celkové investičné 
náklady vo všetkých štyroch dolinách regiónu na vodovod činia 11 860 805 € a investičné 
náklady na kanalizáciu činia 22 224 125 €. 

Nutnou podmienkou pre ekonomickú udržateľnosť projektu v akomkoľvek rozsahu je 
naštartovanie ekonomických aktivít v záujmovom území. Je zrejmé, že vnútorné sily regiónu 
nie sú dostatočné na mobilizáciu kapitálu. Preto je nevyhnutné pritiahnuť do oblasti kapitál 
z iného regiónu (SR, EÚ), a to pre ekonomické aktivity vhodné pre daný región t.j. ktoré si 
nevyžadujú silnú dopravnú a inú podpornú infraštruktúru a sú vhodné z pohľadu blízkosti 
UNESCO chránené Karpatské bukové pralesy - Národný park Poloniny. Projekt vybudovania 
infraštruktúry bude mať synergický efekt voči projektu rozvoja cestovného ruchu v regióne 
Poloniny (Poloniny Trail). Projekt „Zásobovania obcí pitnou vodou vrátane odvádzania 
a zneškodňovania odpadových vôd v okrese Snina“ má všetky charakteristiky verejnej 
vodárenskej infraštruktúry. Ide o spoločné využívanie vodných zdrojov, o systémy 
zásobovania pitnou vodou minimálne na úrovni obce. Rovnaká situácia je vo vzťahu k 
odvádzaniu odpadových vôd a ich čistenia. Pre technické riešenia museli byť dodržané nielen 
ustanovenia Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ale 
aj iných, s tým súvisiacich, predpisov a STN noriem. Po odprezentovaní štúdie sa otvorila 
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diskusia, v ktorej najčastejšími otázkami bolo rentabilita projektu, realizátor projektu, 
financovanie realizácie, prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií, na ktoré stručne 
zodpovedal Ing. Máthé. 

Návrh na uznesenie: 
 
Komisia Územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia   
 
A Berie na vedomie: 

 
Informáciu o stave rozpracovanosti „Štúdie uskutočniteľnosti v súvislosti s poskytovaním 
služieb zásobovania pitnou vodou vrátane odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd 
v okrese Snina“.   

 
4. Návrh harmonogramu zasadnutí Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby 
životného prostredia 
 

Harmonogram zasadnutí komisie pre rok 2020 obdržali všetci členovia komisie vopred 
a má orientačný charakter. Každé zasadnutie komisií sa musí uskutočniť v termíne do 27. dňa 
v danom mesiaci. Aspoň jedno zo zasadnutí komisie by mala byť výjazdové, podľa potreby 
riešenia problematiky. Zmena termínu plánovanej komisie sa musí nahlásiť jednotlivým 
členom komisie dva týždne vopred. Harmonogram bol jednohlasne prijatý. 
 
5. Rôzne 
  

V tomto bode Ing. Máthé informoval prítomných, že na oddelenie ÚP a ŽP prišiel e 
mail na zorganizovanie odbornej diskusie s prednáškou k problematike ovzdušia v Prešove 
a okolí. Bude tu prítomný expert na ovzdušie z Dánska – p.  Kaare Press Kristensen. Diskusia 
s prednáškou by sa mala uskutočniť dňa 06.03.2020 od 10:00 do max. 13:00 v priestoroch 
Prešovského samosprávneho kraja so zameraním na lokálne kúreniská (spaľovanie tuhých 
palív v domácnostiach) a dopravu, aké to má dopady na zdravie, životné prostredie a ako 
vieme tento problém riešiť. Oslovil prítomných, ak by niekto mal záujem, či už osobne, 
zástupcovia okresných úradov, alebo starostovia obcí v jednotlivých okresoch sa môže 
zúčastniť. Budú rozposielané pozvánky vyšpecifikovaným organizáciám, odborom OÚ, 
primátorom miest, starostov obcí.... Na problematiku ovzdušia nadviazala Ing. Kačurová 
a informovala prítomných o zapojení sa PSK do projektu IP LIFE SK AQ IMPROVEMENT, 
so začiatkom implementácie v 01/2020, ktorý je zameraný na  zlepšenie kvality ovzdušia na 
Slovensku a to vytvorením pozícií manažérov kvality ovzdušia na úrovni VÚC. Ich náplňou 
bude poskytovať informácie o vývoji kvality ovzdušia na regionálnej (miestnej) úrovni, 
poskytovanie poradenstva a podpory pri plánovaní účinných opatrení, osveta, konzultácie..... 
 Na otázku p. Fenčáka o nákupe ďalších monitorovacích staníc odpovedala p. Kačurová, že 
s rozšírením sa ráta, bude apelovať na to, aby do nášho kraja boli doplnené ďalšie 
monitorovacie stanice. 
Na záver vystúpil  PhDr. Babin a podal informáciu o prepojení Humenné – Vinné. Stretol sa 
so županom PSK, PaedDr. Majerským, PhD., ktorý o takej ceste nemal informáciu. 
Vysvetľoval mu o existencii asfaltovej cesta. Poslanec z Košíc, p. Potocký po započutí tejto 
informácie, inicioval  KSK, ktorý sa začal s touto problematikou zaoberať. Pripravuje sa 
všetko, aby sa uskutočnilo stretnutie PSK a KSK. Na danom mieste boli aj pracovníci SÚC 
PSK, aby na mieste zistili skutkový technický stav cesty. Termín stretnutia bol predbežne 
stanovený na 03/2020. 
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6.Záver 
 
Predseda komisie ukončil 11. riadne zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za účasť. 
 

Zapísala: Ing. Ingrid Hrindová 
 
 
 
 
PaedDr. Martina Slivková, PhD.                 PaedDr. Miroslav Benko, MBA 
sekretár komisie ÚP, ochrany a tvorby ŽP             predseda komisie ÚP, ochrany a tvorby ŽP  
 
                   
                                               

 
     Overovateľ:  

                                                                                         Ing. Ján Turčan 
 


