
OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie slobody 1, 071 01  Michalovce____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-MI-OSZP-2022/001168-016

Michalovce
18. 02. 2022

Rozhodnutie
ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA

Výrok
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1
ods. 1 písm. c) a § 5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon EIA“) a podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva podľa § 18 a § 29 ods. 2 a 11 zákona EIA, na základe predloženého
zámeru navrhovanej činnosti „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Bracovce, Falkušovce, Kačanov
a Ložín“, ktorý predložil navrhovateľ Obec Bracovce, obecný úrad 275, 072 05 Bracovce, IČO: 00 325 236, po
ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie.

Návrh navrhovateľa Obec Bracovce, obecný úrad 275, 072 05 Bracovce, IČO: 00 325 236 k zámeru navrhovanej
činnosti: „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Bracovce, Falkušovce, Kačanov a Ložín“

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších noviel. Pre uvedenú činnosti je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Navrhovaná činnosť je zaradená v prílohe č. 8 k zákonu EIA:
Kapitola č. 10: „Vodné hospodárstvo“
položka č. 6: Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete – časť B (zisťovacie konanie) – od 2 000 do 100 000
ekvivalentných obyvateľov.

Zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti a z opatrení navrhnutých v zámere navrhovanej činnosti
vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese
konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Podľa § 29 ods. 13 zákona EIA príslušný orgán stanovuje tieto podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv
na životné prostredie:

# zo strany navrhovateľa je nutné zabezpečiť všetky opatrenie uvedené v časti IV.9. - Opatrenia na zmiernenie
nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie;
# v ďalšom stupni projektovej dokumentácie bude vyšpecifikovaný spôsob naloženia s jednotlivými odpadmi, ktoré
vzniknú pri realizácii zámeru a osobitne s odpadmi vznikajúcimi pri prevádzkovaní zariadenia po realizácii zámeru;
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# podľa ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov a v prípade činnosti dotýkajúcich sa predmetných ciest II. a III. triedy je potrebné cestný správny orgán
požiadať o jednotlivé povolenia v zmysle ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov, ak to zákon ukladá;
# požadujeme dodržiavanie ustanovení 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 (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
s dôrazom na ustanovenia § 39 o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, zákona č. 442/2002 Z. z verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach a zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. V ďalšom stupni
projektovej dokumentácie v zmysle uvedených pripomienok žiadame doplniť požadované informácie a zdôvodniť
zmenu oproti schválenému strategickému dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií
pre územie SR na roky 2021 - 2027“ (https://www.minzp.sk/voda/verejnevodovody-verejne-kanalizacie/ ).

Odôvodnenie
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy, na základe
žiadosti navrhovateľa Obec Bracovce, obecný úrad 275, 072 05 Bracovce, IČO: 00 325 236, doručenej úradu dňa
24.11.2021, začal správne konanie podľa ustanovení § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní vo veci posúdenia
zámeru navrhovanej činnosti „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Bracovce, Falkušovce, Kačanov a
Ložín“.

Ložín, Bracovce, Falkušovce, Kačanov sú obce v okrese Michalovce, kde je zrealizovaná bytová zástavba s cca.
2940 obyvateľmi. Ložín, Bracovce, Falkušovce a Kačanov sa v záujme dobudovania technickej infraštruktúry
a skvalitnenia životného prostredia rozhodli vybudovať verejnú splaškovú kanalizáciu. V súčasnosti sa v týchto
obciach nenachádza verejná kanalizácia.
Odvedenie splaškových vôd je v súčasnosti riešené lokálne, formou odvádzania splaškových vôd
do žúmp.
Účelom navrhovanej stavby je zabezpečenie odvedenia splaškových odpadových vôd od producentov znečistenia
v záujmovom území do jestvujúcej čistiarne odpadových vôd (ČOV) Hatalov. Splašková odpadová voda bude
dopravovaná navrhovanými kanalizačnými potrubiami obcí Ložín, Bracovce, Falkušovce a Kačanov do centrálnej
prečerpávacej stanice ČS zrealizovanej v obcí Falkušovce a následne navrhovanou tlakovou kanalizáciou Falkušovce
– Hatalov do jestvujúcej verejnej kanalizácie v obci Hatalov, ktorá je zaústená do čistiarne odpadových vôd (ČOV)
Hatalov, odkiaľ sú vyčistené vody cez výtlačné potrubie prečerpávané do recipientu Laborec. Návrh technického
riešenia predkladá možnosť odkanalizovania obcí vybudovaním splaškovej kanalizácie z PVC kanalizačných rúr
profilu DN 300 s následným čistením splaškových vôd v ČOV Hatalov. Po konzultácii so správcom ČOV Hatalov
je čistiareň navrhnutá s rezervou a jej rozšírenie bude potrebné posúdiť v závislosti od reálnych parametrov na
prítoku po napojení obcí. Terén neumožňuje doviesť všetky splaškové odpadové vody gravitačne, preto je potrebné
na sieti vybudovať čerpacie stanice ČSL1, ČSL2, ČSB1, ČSK1 a ČS. Záujmové územie sa nachádza v intravilánoch
jednotlivých obcí, na uliciach charakterizovaných individuálnou výstavbou a v extravilánoch, pričom trasa zberačov
je vedená v zelených pásoch, v chodníkoch, v ceste a v roli.

Spracovateľ zámeru: Mgr. František Vaško, 11/2021
Názov stavby: „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Bracovce, Falkušovce, Kačanov a Ložín“
Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec, kat. územie, parcelné číslo):
Kraj: Košický
Okres: Michalovce
Obec: Bracovce, Falkušovce, Kačanov a Ložín
Katastrálne územie : Bracovce, Falkušovce, Kačanov a Ložín
Kanalizácia bude zrealizovaná na parcelách
SO – 01 KANALIZÁCIA LOŽÍN
počet obyvateľov: 830
- parc. CKN: 1988, 2660, 165/5, 172/3, 1966, 2662, 167/2, 168/2, 169/2, 171/1
- parc. EKN: 209, 212/1, 212/2, 213, 310, 312, 325, 398, 399/2, 426/2, 445, 448/1, 797/1
- parc. EKN: 797/2
SO – 02 KANALIZÁCIA BRACOVCE
počet obyvateľov: 940
- parc. CKN: 1088/5, 1110/62, 1112/27, 1112/39
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- parc. EKN: 37/1, 37/2, 38, 78, 211/1, 212, 491/1, 542, 1105
SO – 03 KANALIZÁCIA FALKUŠOVCE
počet obyvateľov: 660
- parc. CKN: 612, 614, 725
- parc. EKN: 33, 238, 376, 674, 974/3, 1516/1, 1517
- parc. EKN: 1516/2
SO – 04 KANALIZÁCIA KAČANOV
počet obyvateľov: 510
- parc. CKN: 2548
- parc. CKN: 759/2, 2322, 2397, 2399, 2400/1, 2401
- parc. EKN: 79, 192/2, 727/1
- parc. EKN: 194/1, 759/1, 760, 761, 765/1
- parc. EKN: 1516/2, 2396
SO 05 – VÝTLAK – FALKUŠOVCE - HATALOV
Užívateľ: Obec Ložín, Bracovce, Falkušovce, Kačanov
počet obyvateľov: 2940
- parc. CKN: 1218/1
- parc. CKN: 1107/4, 1107/5, 1107/6
- parc. CKN: 747, 756
- parc. EKN: 7/2
- parc. EKN: 491/1
- parc. EKN: 496
- parc. EKN: 974/3, 1373, 1374/1
- parc. EKN: 678/12, 888/1, 904/1, 905/1, 906/1
- parc. EKN: 1218/1, 1223/6, 1265, 1291/1, 1266
- parc. EKN: 294/1,294/2, 403/3, 1107/1, 1109/37
- parc. EKN: 822, 890, 1516/2
Podľa ustanovení § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní príslušný orgán do 7 pracovných dní od doručenia zámeru podľa
§ 22 zašle zámer
a) povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a rezortnému orgánu
b) zverejní bezodkladne na webovom sídle ministerstva.
Podľa ustanovení § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení zámeru
informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti
a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zámere navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže
verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie zámeru
navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej 21 pracovní dní od zverejnenia uvedených informácií.

Podľa ustanovení § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá
obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní od jeho
doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Verejnosť
môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní od zverejnenia
uvedených informácií podľa odseku 3; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote
doručené dotknutej obci.

Okresný úrad v súlade s § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní listom č. OU-MI-OSZP-2021/016261-002 zo dňa
29.11.2021 zaslal predmetné oznámenie o vypracovaní zámeru navrhovanej činnosti, do siedmich pracovných dní
po jeho obdŕžaní, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a rezortnému orgánu (Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky) a listom č. OU-MI-OSZP-2021/016261-003 zo dňa 29.11.2021 dotknutej obci. Okresný úrad
zverejnil uvedený zámer navrhovanej činnosti na webovom sídle ministerstva:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/odkanalizovanie-cistenie-odpadovych-vod-obci-bracovce-falkusovce-
kacan
Stavba „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Bracovce, Falkušovce, Kačanov a Ložín“ nebola
posudzovaná podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

Okresný úrad posúdil vyššie uvedený zámer navrhovanej činnosti „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
obcí Bracovce, Falkušovce, Kačanov a Ložín“ z hľadiska povahy a rozsahu zámeru navrhovanej činnosti, miesta
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vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov,
pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a doručené stanoviská k zámeru
navrhovanej činnosti.
Pri posudzovaní sa použili aj kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní (transpozícia
prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné
prostredie).

V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ OSŽP svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

1. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
Číslo listu: OU-MI-OSZP-2022/001168
Zo dňa: 23.11.2021
K predloženému zámeru navrhovanej činnosti „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Bracovce,
Falkušovce, Kačanov a Ložín“ v rámci zisťovacieho konania nemáme námietky a z pohľadu jednotlivých štátnych
správ zaujímame nasledovné stanovisko:
Z hľadiska záujmov štátnej vodnej správy listom č. OU-MI-OSZP-2021/016392-002 doručené dňa 17.12.2021:
Po preštudovaní predloženého zámeru navrhovanej činnosti Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné
prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov,
§ 61 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 dáva v zmysle § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovné stanovisko:
Navrhovaná činnosť: „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Bracovce, Falkušovce, Kačanov a Ložín“
nezasahuje do chránenej vodohospodárskej oblasti ani do ochranného pásma vodných zdrojov a prírodných liečivých
zdrojov.
V zámere je dostatočne preukázaný pozitívny vplyv na riešenie čistenia odpadových vôd a zvýšenie kvalitu života
obyvateľov v dotknutej území. Zároveň je zdokumentovaný súlad plánovaných hodnôt parametrov vyčistených
odpadových vôd na odtoku z ČOV Hatalov a ich vplyv na recipient, vodný tok Laborec, v zmysle NV SR č. 269/2010
Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
Po realizácii výstavby kanalizačnej siete v obciach: Bracovce, Falkušovce, Kačanov a Ložín dôjde k zlepšeniu
súčasného stavu vo vypúšťaní čistených odpadových vôd a realizáciou zámeru sa prispeje k zlepšeniu kvality
povrchových a podzemných vôd.
Zo strany navrhovateľa je nutné zabezpečiť všetky opatrenie uvedené v časti IV.9. - Opatrenia na zmiernenie
nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.
Obce Bracovce, Falkušovce, Kačanov a Ložín sú v schválenom Pláne rozvoja verejných kanalizácii pre územie
SR na roky 2021-2027 (ďalej len „PR VK SR“) zaradené do kanalizačného systému „Hatalov“ (od 2000 do 10000
obyvateľov).
Predložený zámer je z hľadiska ochrany vôd vypracovaný v dostatočnom rozsahu a nepožadujeme jeho ďalšie
posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Toto stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov.
Nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

Z hľadiska záujmov štátnej správy v odpadovom hospodárstve listom č. OU-MI-OSZP-2021/016416-002 doručené
dňa 02.12.2021:
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, podaním zo
dňa 29.11.2021, požiadal príslušnú štátnu správu odpadového hospodárstva o písomné stanovisko k zámeru o
navrhovanej činnosti „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Bracovce, Falkušovce, Kačanov a Ložín“
navrhovateľa Obec Bracovce, 072 05 Bracovce 275.
K zámeru „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Bracovce, Falkušovce, Kačanov a Ložín“ Okresný
úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, ako dotknutý
orgán podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dáva toto s t a n o v i s k o:
So zámerom, v predloženej podobe, z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva súhlasíme s nasledujúcou
podmienkou:
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V ďalšom stupni projektovej dokumentácie bude vyšpecifikovaný spôsob naloženia s jednotlivými odpadmi, ktoré
vzniknú pri realizácii zámeru a osobitne s odpadmi vznikajúcimi pri prevádzkovaní zariadenia po realizácii zámeru.

Z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany prírody a krajiny listom č. OU-MI-OSZP-2021/016492-002 doručený
dňa 03.12.2021:
Na základe predloženej žiadosti Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný
orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a § 64 ods.1,
písm. d) v spojitosti s § 68 písm. a) a f) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
právnych predpisov /ďalej len zákon OPaK/, k predmetnej žiadosti dáva podľa § 9 ods. 1 písm. w) zákona o OPaK
nasledujúce záväzné stanovisko:
Po preštudovaní predložených podkladov a porovnaní zámeru predkladateľa so záujmami štátnej ochrany prírody
možno konštatovať, že záujmová lokalita sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany podľa zákona 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
V katastrálnom území obce Ložín sa nachádza Prírodná rezervácia Oľchov so 4 stupňom ochrany podľa zákona o
OPaK. Územie európskej siete chránených území NATURA 2000 sa v dotknutých k. ú. nenachádzajú. Z prvkov
ÚSES sa v dotknutých katastroch nachádzajú:
Regionálne biocentrum Oľchov (RBc/13) k. ú. Ložín
Regionálny biokoridor Oľchov – NB Ondava (RB/6) k. ú. Ložín
V k. ú. obce Bracovce sa na parcele 24/1 nachádza Chránený strom Platan javorolistý. Predložený zámer
„Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Bracovce, Falkušovce, Kačanov a Ložín“ je z hľadiska ochrany
prírody a krajiny vypracovaný po obsahovej a rozsahovej stránke vypracovaný postačujúco.
Navrhovaná činnosť podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zaradená do kapitoly - 10. Vodné
hospodárstvo. Položka číslo 6 – Čistiarne odpadových vôd a kanalizačne siete, časť B- podlieha zisťovaciemu
konaniu.
Činnosť je prijateľná z hľadiska ochrany prírody a krajiny. Na základe dostatočnosti a rozsiahlosti spracovania
Zámeru z hľadiska ochrany prírody a krajiny nie je potrebné pokračovať v procese hodnotenia vplyvov na životné
prostredie.
Toto záväzné stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov.
Nenahrádza vyjadrenia ani súhlasy iných orgánov.
V zmysle § 81 ods. 2 písm. a) zákona o OPaK sa na predmetné záväzné stanovisko nevzťahujú predpisy o správnom
konaní.

Z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia listom č. OU-MI-OSZP-2021/016657-005 doručený dňa
07.12.2021:
Štátna správa ochrany ovzdušia k predloženému oznámeniu o navrhovanej činnosti „Odkanalizovanie a čistenie
odpadových vôd obcí Bracovce, Falkušovce, Kačanov a Ložín “ vydáva podľa § 23 ods. 4 zákona nasledovné
vyjadrenie.
Vyššie uvedená stavba a ani žiadna jej súčasť nie je kategorizovaná ako zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle §
3 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. Štátna správa ochrany ovzdušia konštatuje, že
predložený zámer o navrhovanej činnosti je z hľadiska ochrany ovzdušia vypracovaný v dostatočnom rozsahu a
nemá k nemu žiadne pripomienky.
Štátna správa ochrany ovzdušia konštatuje, že predložený zámer o navrhovanej činnosti je z hľadiska ochrany
ovzdušia vypracovaný v dostatočnom rozsahu a nepožaduje ďalšie posudzovanie.
Záver:
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe predloženého zámeru navrhovanej
činnosti „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Bracovce, Falkušovce, Kačanov a Ložín“ toto posúdil
z pohľadu záujmov jednotlivých štátnych správ a na základe ich vyššie uvedených stanovísk konštatuje, že
k predloženému zámeru navrhovanej činnosti „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Bracovce,
Falkušovce, Kačanov a Ložín“ nemá vážnejšie výhrady, je však potrebné rešpektovať podmienky uvedené v
jednotlivých stanoviskách.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého vyplývajú povinnosti pre
žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.
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2. Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie Slobody 1, 071 01
Michalovce
Číslo listu: OU-MI-OCDPK-2021/016379-002
Zo dňa: 01.12.2021 doručený: 01.12.2021
Na základe Vášho zaslania zámeru o navrhovanej činnosti k stavbe „Odkanalizovane a čistenie odpadových vôd
obcí Bracovce, Falkušovce, Kačanov a Ložín,“ elektronický doručeného dňa 01.12.2021, Okresný úrad Michalovce,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, ako príslušný orgán
štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa § 2 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č.
180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 1
písm. c) v nadväznosti na § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad s pôsobnosťou pre cesty II. a III. triedy, podľa § 3a
ods. 3 cestného zákona, konajúci podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ako dotknutý orgán štátnej správy nepožaduje,
aby zámer o navrhovanej činnosť k stavbe „Odkanalizovane a čistenie odpadových vôd obcí Bracovce, Falkušovce,
Kačanov a Ložín“ bol posudzovaný v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedenej oblasti sa nachádza cesta II. triedy – II/554 a cesty III. triedy –
III/3738, III/3765, III/3764, pre ktoré Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
je príslušným cestným správnym orgánom a špeciálnym stavebným úradom s pôsobnosťou pre cesty II. a III.
triedy - podľa vyššie uvedených ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov a v prípade činnosti dotýkajúcich sa predmetných ciest II. a III. triedy je potrebné
cestný správny orgán požiadať o jednotlivé povolenia v zmysle ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ak to zákon ukladá.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého vyplývajú povinnosti pre
žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S. Chalupku 5, 071 01 Michalovce
Číslo listu: 2021/01383
Zo dňa: 06.12.2021 doručený: 06.12.2021
Po preštudovaní predloženého zámeru navrhovanej činnosti dávam podľa § 3 ods. 3 písm. a)zákona č. 355/2007 Z.
z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov toto s t a n o v i s k o :
N i e s ú v ý h r a d y k navrhovanej činnosti „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Bracovce, Falkušovce,
Kačanov a Ložín“, pre navrhovateľa Obec Bracovce, IČO: 00 325 236.
Predmetnú stavbu je potrebné realizovať tak, aby počas kúpacej sezóny na prírodnom kúpalisku Zemplínska Šírava
neboli hlukom a emisiami z výstavby ovplyvňovaní návštevníci predmetnej lokality. Súčasne navrhujem, aby
predložený zámer „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Bracovce, Falkušovce, Kačanov a Ložín“ nebol
posudzovaný podľa vyššie uvedeného zákona.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre
žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, F. Kráľa 21, 071 01 Michalovce
Číslo listu: ORHZ-MI2-2021/000381-004
Zo dňa: 03.11.2021 doručený: 06.12.2021
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach prijalo dňa 30.11.2021 informáciu o
oznámení o zámere navrhovanej činnosti v hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie pre
„Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Bracovce, Falkušovce, Kačanov a Ložín.“
Podľa § 23 ods. (4) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov k uvedenej správe nemáme pripomienky.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre
žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
Číslo listu: 14491/2021-4.1/68263/2021
Zo dňa: 10.12.2021 doručený: 13.12.2021
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Sekcii vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky listom zo dňa 29.11.2021 bolo doručené v zmysle
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznámenie o začatí správneho konania a žiadosť o zaujatie stanoviska k zámeru
„Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Bracovce, Falkušovce, Kačanov a Ložín“ navrhovateľa Obec
Bracovce, obecný úrad 275, 072 05 Bracovce.
Účelom navrhovanej stavby je zabezpečenie odvedenia splaškových odpadových vôd od producentov znečistenia
v záujmovom území do jestvujúcej čistiarne odpadových vôd (ČOV) Hatalov. Splašková odpadová voda bude
dopravovaná navrhovanými kanalizačnými potrubiami
obcí Ložín, Bracovce, Falkušovce a Kačanov do centrálnej prečerpávacej stanice ČS zrealizovanej v obcí Falkušovce
a následne navrhovanou tlakovou kanalizáciou Falkušovce – Hatalov do jestvujúcej verejnej kanalizácie v obci
Hatalov, ktorá je zaústená do čistiarne odpadových vôd (ČOV) Hatalov, odkiaľ sú vyčistené vody cez výtlačné
potrubie prečerpávané do recipientu Laborec.
Z hľadiska vecnej pôsobnosti sekcia vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k predloženému
zámeru predkladá nasledovné stanovisko:
- Predložený dokument rieši odkanalizovanie splaškových odpadových vôd zo 4 obcí (Bracovce, Falkušovce,
Kačanov a Ložín ) okresu Michalovce. V Pláne rozvoja verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 - 2027
sú tieto obce zaradené do kanalizačného systému
od 2001 do 10 000 obyvateľov ako súčasť kanalizačného systému Hatalov. V kanalizačnom systéme Hatalov je však
v Pláne rozvoja VK pre územie SR uvedených 8 obcí - Hatalov, Bracovce, Dúbravka, Falkušovce, Kačanov Ložín,
Vrbica, Žbince. V predloženom zámere je uvedené, že súčasťou kanalizačného systému v obci Hatalov sú iba 4
obce, čo nie je v súlade s Plánom rozvoja VK pre územie SR na roky 2021-2027. Preto požadujeme zdôvodnenie
navrhovanej činnosti z hľadiska ekologických, technických a tiež ekonomických aspektov t. j., posúdiť predložený
návrh s návrhom v Pláne rozvoja VK SR, resp. zdôvodniť prečo k uvedenej zmene došlo.
- Ohľadne kanalizácie jednotlivých obcí uvádzame, že v texte zámeru nie je informácia o vstupných kanalizačných
šachtách po trase gravitačného potrubia. Nie je uvedené, či sa jedná o plastové šachty s obetónovaním alebo šachty
s betónových dielcom z dôvodu vztlaku v súvislosti s výškou HPV.
- Z hľadiska ochrany vodných pomerov v celom procese realizácie a prevádzky navrhovanej činnosti požadujeme
dodržiavanie ustanovení 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 (vodný zákon) v znení neskorších predpisov s dôrazom na
ustanovenia § 39 o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, zákona č. 442/2002 Z. z verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a zákona
č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedených pripomienok žiadame
doplniť požadované informácie a zdôvodniť zmenu oproti schválenému strategickému dokumentu „Plán rozvoja
verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 - 2027“ (https://www.minzp.sk/voda/
verejnevodovody-
verejne-kanalizacie/ ).
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého vyplývajú povinnosti pre
žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

6. Obec Falkušovce, obecný úrad 179, 072 05 Bracovce
Číslo listu: 191/2021
Zo dňa: 15.12.2021 doručený: 21.12.2021
Obec Falkušovce, zastúpená starostom obce, Michalom Bodnárom, Vám oznamuje, že zámer o navrhovanej
činnosti „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Bracovce, Falkušovce, Kačanov a Ložín“ s prílohami je
zverejnený na webovom sídle obce www.obecfalkusovce.sk od 30.11.2021 a stále trvá, najneskôr do 31.12.2021.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre
žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

7. Obec Ložín, obecný úrad 31, 072 05 Bracovce
Číslo listu: OBU-220-1/2021
Zo dňa:27.12.2021 doručený: 03.01.2022
Obec Ložín zastúpená starostkou Mgr. Monikou Pastírovou Vám týmto oznamuje, že nemá žiadne pripomienky
ani námietky a nezaznamenala žiadne podnety od občanov našej obce k predloženému zámeru o navrhovanej
činnosti „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Bracovce, Falkušovce, Kačanov a Ložín“. Zároveň Vám
potvrdzujeme, že občania našej obce boli o predloženom zámere oboznámení, oznámenie sme umiestnili do všetkých



8 / 9

úradných tabúľ obce. Dokument v plnom znení bol a stále je prístupný k nahliadnutiu od 03.12.2021 na obecnom
úrade. Taktiež bol zverejnený na web sídle obce Ložín.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre
žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v platnom znení k podkladu rozhodnutia a jeho zistení dal možnosť, účastníkom konania vyjadriť
sa pred vydaním predmetného rozhodnutia k jeho podkladom a súčasne podľa § 27 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v platnom znení stanovil lehotu na vyjadrenie k ním na 7 dní od doručenia tohto listu.

Na základe uvedeného príslušný orgán oboznámil všetkých účastníkov konania s podkladmi rozhodnutia listom číslo
OU-MI-OSZP-2022/001168-015 zo dňa 01.02.2022 a stanovil lehotu na vyjadrenie k ním na 7 dní. V stanovenej
lehote nebolo tunajšiemu úradu doručené žiadne stanovisko.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť
spôsobom v mieste obvyklým.

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, v rámci zisťovacieho konania posúdil zámer
navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti,
najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov
na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania
oznámenia o zmene činnosti. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu o zmene činnosti od rezortného
orgánu, dotknutých orgánov, dotknutej obce a verejnosti.

Na základe vyššie uvedeného Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie po preštudovaní
pripomienok k zámeru navrhovanej činnosti „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Bracovce,
Falkušovce, Kačanov a Ložín“ podaných v zisťovacom konaní, tieto vyhodnotil a opodstatnené pripomienky
zohľadnil vo výrokovej časti tohto rozhodnutia ako podmienky pre rozpracovanie a zdokladovanie v ďalších
stupňoch povoľovacieho konania.
Predpokladané vplyvy zámeru navrhovanej činnosti na životné prostredie sú v zámere uvedené a sú prijaté adekvátne
opatrenia na minimalizovanie vplyvov.
Pri posudzovaní použil OÚ Michalovce, OSŽP aj kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o
posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a
súkromných projektov na životné prostredie).
OÚ Michalovce, OSŽP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, vyjadrení
dotknutých subjektov, zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľov podľa zákona
o posudzovaní rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Záver:
V rámci spracovanej dokumentácie zámeru navrhovanej činnosti navrhovateľa sa primerane ku stavu poznania
a rozpracovanosti projektovej dokumentácie spracovala dokumentácia EIA. Je zrejmé, že v rámci zisťovacieho
konania vzišli pripomienky, avšak ich ďalšie rozpracovanie je viazané na ďalšie projekčné práce a následné
povoľovacie procesy: územné, stavebné a kolaudačné konanie. Proces posudzovania vplyvov splnil svoje
požiadavky v rámci posudzovania navrhovanej činnosti a jeho pokračovanie nevnesie nové pohľady na navrhovanú
činnosť. Predložené pripomienky v zisťovacom konaní boli premietnuté do výrokovej časti tohto rozhodnutia a je
potrebné ich zapracovať do projektovej dokumentácie v ďalších stupňoch povoľovacích konaní.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia odvolanie na Okresný úrad Košice, odbor
starostlivosti o životné prostredie prostredníctvom tunajšieho úradu (§ 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších noviel).
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia
rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Marián Zolovčík
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vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10212

Doručuje sa
K,Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35  Bratislava -
mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu Mieru 1 , 040 01  Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 0/1, 071 01  Michalovce, Slovenská
republika
Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor, Námestie slobody 0/1, 071 01  Michalovce, Slovenská
republika
Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 0/1, 071 01 
Michalovce, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce, Sama Chalupku 5, 071 01  Michalovce, Slovenská
republika
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, Fraňa Kráľa 21, 071 01  Michalovce,
Slovenská republika
Obec Bracovce, Bracovce 275, 072 05  Bracovce, Slovenská republika
Obec Falkušovce, Falkušovce 179, 072 05  Falkušovce, Slovenská republika
Obec Kačanov, Kačanov 66, 072 05  Kačanov, Slovenská republika
Obec Ložín, Ložín 31, 072 05  Ložín, Slovenská republika


