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odboľ staľostlivosti o životné pľostredie

oddelenie ochľany príľody a vybľaných zložiek životného prostľedia
Vysokoškolákov 8556/33B, 0l0 08 Žilina
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ROZHODNUTIE

čísto : oU_ ZA-oszP3-2021 ĺ 003695_006/Duľ Žilina dňa 17.06.202l

okĺesný tľadŽi|ina' odbor staľostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochľany prírody
a vybraných z\ožiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej spľávy ako príslušný orgán
miestnej štátnej správy podľa $ 2 a $ 4 zžkonač. 180/2013 Z.z. o organizácíi miestnej štátnej
správy a o Zmene a doplnení niektorých zákonov ako pľíslušný orgán štátnej staľostlivosti
o Životné pľostľedie ptldľa $ 5 ods. I zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe staĺostlivosti
o Životné prostredie a o zmeÍe a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný oľgán štátnej
vodnej správy podľa $ 61 písm. a) v spojení s $ 21 ods. 1 písm. d) zákona č.36412004 Z.z. o
vodách a o Zmene zákona SNR č. 37211990 Zb. o priestupkochv zneni neskorších pľedpisov
(vodný zákon) a podľa $ 46 zákona č.7Il|967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (správny poriadok) na zéklade žiadosti a výsledku vykonaného vodoprávneho
konania vo veci osobitného užívaria vôd vydáva pre žiaďateľa - producenta odpadových vôd -
RECOPAP s.ľ.o.' Bľatislavská 18' 900 51 Zohor

povolenie
na osobitné užívanie vôd

podľaustanovenia$21 ods. 1písm.d)vodného zákonaavsúlades $9NariadeniavládySR
č.26912010 Z. z.,ktorým sa ustanovujú poŽiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd

na vypúšt'anie

vôd z povľchového odtoku _ z areá.Ju pľevádzlĺy RECOPAP Maľček nachádzajúcej sa na
pozemkoch v katastľálnom území Svedeľník, po prečistení v odlučovači ropných látok typ
TECHNEAU U45BCAa4A, kapacita 120 ľs zľea|izovaného na pozemku parc. C. KN - C
100912 v katastrálnom území Svedeľník, do povľchových vôd dažďovou kanalwácioa cez
výustný objekt do vodného toku váh - Hričovský kanál, pľavý bľeh, katastľálne územie
Horný Hričov.
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Pľe wpúšt'anie vôd z povrchového odtoku sa uľčuiú nasledovné podmienky:

1. Vodami z povľchového odtoku sú vody zo zrétžok, ktoľé sú odvádzané zo stľiech objektov
areálukanalizaénou stokou ,,B" d stokou ,,A" Sú odvádzané dažďove vody zo spevnených
plôch arcálu cez uličné vpuste na pľečistenie do odlučovača ropných látok TECHNEAU
U45BCAU4A. obidve stoky sa spájajú v kontrolnej kanalizačnej šachte zaoRl-, odkiaľ sú
vody z povrchového odtoku odvádzané stokou spoločne do ľecipientu vodného toku Váh -
Hričovský kanál, pľavý breh.

2. Zab ezp ečiť pľavi de lnú údľŽbu dažď ov ej kaĺalizácie zaško lenou o s obo u'
3. Pri prevádzkovaní dažďovej kanalizácíe jej obsluhe a idržbe, je nutné dodržiavať

prevádzkový poriadok. Stavba bude pľevádzkovaná podľa prevádzkového poriadku
zaškolenou osobou.

4. Evidenciu zánnamom o prevádzke daŽďovej kanalizácie pľavidelne viesť zaškolenou
osobou v prevádzkovom poriadku dažďovej kanalizácie.

5. Vody z povrchového odtoku budú vypúšťané do povľchových vôd len v čase zrážok.
6. Stoková sieť musí bý'vybavenázariadením na zachytávanie plávajúcich látok.
7. Do daŽďovejkana|izácie nesmú byt vypúšťané žiadne odpadové vody.
8. Množstvo dažďovýchvôd nebude merané'
9. Pre vypúšt'anie vôd z povrchového odtoku sú stanovené jednotlivé limitné hodnoty

ukazovatel'ov znečistenia podl'a pľílohy č. 6 k Nariadeniu vlády sR č. 26912010 Z.z.
časti B tabul'ky 9.1 nasledovne:

Ukazovatelt označenie Jednotka Limitná hodnota
Reakcia vody ph 6,0 - 9,0
Nerozpustnélátky NL mgll

mgll
25

Nepolárne extľahovateľné
látky (UV, IČ)

NEL 5,0

Povrchovo aktívne látky -

aniónaktívne
PAL-A mgll 10

10. Miesto odberu vzoľieko početnosto odberu vzoriek a spôsob odbeľu vzoľiek:
V kontrolnej šachte za odlučovačom ropných látok
Typ vzorky: kvalifikovaná bodová vzorka
Početnosť odberu vzoriek: 1 x ročne
Čas odberu vzoľiek musí čo najlepšie charakterizovať činnosť sledovaného
zariadenta

11. odpoľúčané metódy pre stanovenie jednotlivých vkazovateľov vo vodách sú stanovené
v Pľílohe č. 3 k Naľiadeniu vlády SR č. 26912010 Z.z. v časti B odpadové vody a osobitné
vody.

12. Výsledky ana|ýz
. Výsledky analýz zasielať orgánu štátnej vodnej správy v písomnej forme za obdobie

predošlého roka do 31. januáľa nasledujúceho ľoka.
. odbery vzoriek a aĺalýzy na sledovanie dodľŽiavania povolených limitných hodnôt

ukazovatel'ov znečistenia odpadových vôd budú vykonávať akĺeditované laboratória pre
oblasť vôd v súlade s požiadavkami STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na
spôsobilosť skúšobných a kalibľačných laboľatóľií.

13. DodrŽať podmienky vypl;ývajúce zvyjadrenie správcu vodného toku SVP š.p.,oZ Piešťany,
CS SVP oZ PN 8732l20l9l2 zo día I9.II.20I9.

. Dodľžiavať pľevádzkový poriadok vodnej stavby pre zabezpečenie gaľantovanej
hodnoty na odtoku.

I
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Všeobecné podmienkv

-

1. Casová platnosť povolenia na osobitné uŽivanie vôd sa určuje v súlade s ustanovením
$ 21 ods. 2 a ods. 4 vodného zékonana dobu do 31. mája 2031.

2. Po uplynutí termínu stanoveného v bode 1. všeobecných podmienok platnosť tohto
povolenia zaniká.

odôvodnenie:

RECOPAP s.r.o.' Bratislavská 18, 900 5t Zohor podala dt,a20.12.2019 na okľesný
tĺraď Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochľany prírody a vybľaných
zložiek Životného prostredia - úsek štátnej vodnej správy' žiadosť o povolenie na osobitné
užívanie vôd - vypúšťanie vôd z povľchového odtoku z areáluprevádzky RECOPAP Marček
nachádzajiĺcej sa na pozemkoch v katastľálnom izemi Svederník, po pľečistení na odlučovači
ropných látok TECHNEAU U45BCAU4A do povrchových vôd dažďovou kanalizácíou cez
výustný objekt do vodného toku Váh - Hričovský kaĺáI, pravý bľeh.

Nakoľko Žiadosť nebola kompletná oľgán štátnej vodnej správy pľerušil rozhodnutím
OU-ZA- o S ZP 3 -2020 l0 0 8 3 l 6- 0 0 2 lB ar zo dÍla l 7 .0 l .2020 vodoprávne konanie.

oľgĺĺn štátnej vodnej spľávy oznámením č. oU-ZA-osZP3-202Il003695-005lDur zo
dňa 24.05.202I oznámil znémym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie
vodoprávneho konania anariadil ústne pojednávanie na deň lI.06.202I so stľetnutím na tvare
miesta parcela č. KN - C I009l2 v katastľálnom území Svedeľník..

Zároveň boli účastníci konania a dctknuté orgáĺy upovedomení, že v zmysle
ustanovenia $ 32 zákona č,. 7111967 Zb. o spľávnom konaní v platnom znení sú predloŽené
doklady, písomnosti, návrhy a vyjadrenia podkladmi pre rozhodnutie a v zmysle ustanovenia $
33 ods. 2 zžú<ona č. 7111967 Zb. o správnom konaní, mají možnosť sa pred vydaním
ľozhodnutia k uvedenému vyjadriť - najneskôľ na ústnom pojednávaní a na neskôr doručené
vyjadrenia nebude prihliadnuté.

Správca vodného toku tj. SVP š.p., Piešťany sa ku konaniu vyjadril vo vyjadrení SVP
š.p.,oZ Piešťany, CS SVP oZ PN 8732l20l9l2 zo dťta19.lI.2019.

Jednotlivé podmienky pľe osobitné užívanie vôd boli stanovené v súlade s platným
Nariadením vlády SR č. 26912010 Z. z., ktoľým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie
dobrého stavu vôd a sú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Prevádzkovateľ kanalĺzácie je zároveipovinný urobiť také opatľenia, ktorými sazabréni
vypúšťať iné vody ako boli určené v podmienkach ľozhodnutia, tj. ktoré by mohli ovplyvniť
kvalitu povľchových vôd.

Na základe podkladov a výsledku vodoprávneho konania tunajší úrad povolil osobitné
užív anie v ô ď za do dr žania stanovených p o dmi eno k.

V konaní neboli uplatnenó účastníkmi konania ani dotknutými orgánmi štátnej spľávy
žíadne námietky a pripomienky'

Na základe vyššie uvedených skutočností rozhodol tunajší úrad tak, ako je uvedené vo
rn'irokovej časti tohto ľozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je moŽné podľa $$ 53 a 54 zákonač. ]Il1967 Zb. o spľávnom konaní
v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznätmenia rozhodnutia na
okľesný i:rad Ží|ina, odbor starostlivosti o Životné prostredie, oddelenie ochľany prírody a
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vybraných z|ožiek životného pľostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina. Toto
rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčeľpaný ľiadny opravný pľostľiedok v
rámci správneho konania.
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Rozhodnutie sa doručí:
1. RECOPAP s.r.o.' Bratislavská 18, 900 5I Zohor
2. SVP, š.p., oZ Piešťany, NábreŽie I. Krasku 83413,92I 80 Piešťan
3. Slovenský rybársky zväz_ Rada Ži\ina' A. Kmeťa20, OIO ss Ži\ina

Na vedomie:
1. SHMU Bratislava, Jeseniová 17, P.o.Box 15, 833 l5 Bratislava -po právoplatnosti
2. SIŽP, ĺŽP Žilina, odbor IoV, Legionaľska č' 5,0I2 05 ŽiLina_ po právoplatnosti
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