OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE - OKOLIE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hroncova 13
041 70 Košice
____________________________________________________________________________________

Číslo spisu

Košice

OU-KS-OSZP-2020/009474-004

05. 10. 2020

Vybavuje

ROZHODNUTIE
Popis konania / Účastníci konania
Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej
správy podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 písm.
a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), konajúc
podľa § 73 vodného zákona a v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov
ukladá
v zmysle ustanovenia § 66 ods. 5 vodného zákona Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.,
Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, a to
nasledovne:
1.Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie pre rekonštrukciu ČOV
Hýľov, t. j. rozšírenie kapacity príp. intenzifikáciu ČOV.
Termín: 31. 12. 2021
2.Zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie areálu ČOV a prístupovej komunikácie k ČOV Hýľov.
Termín: 31. 12. 2021
3.Informovať o vykonaných opatreniach Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné
prostredie.
Termín: do 30 dní odo dňa vykonania opatrení
Odôvodnenie
Dňa 05. 02. 2020 bola na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej
správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „OÚ Košice“) doručená žiadosť
obce Hýľov, zastúpenej starostkou (list č. 15/2020/E zo dňa 21. 01. 2020) o zmenu rozhodnutia bývalého
Krajského úradu životného prostredia Košice č. 2011/00568 zo dňa 10. 10. 2011. Citovaným rozhodnutím
bolo uložené opatrenie: „Vzhľadom na kapacitné zaťaženie, technický a technologický stav jestvujúcej
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ČOV v obci Hýľov nebude možné do doby rekonštrukcie uvažovať s napojením lokalít pre výstavbu
rodinných domov, ktoré boli schválené v rámci zmien a doplnkov územného plánu obce Hýľov v decembri
2009.“
Na základe vyššie uvedeného podnetu zvolal OÚ Košice ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 05.
06. 2020 na Obecnom úrade Hýľov, za účelom objasnenia skutkového stavu v danej veci, prerokovania
možných postupov a riešení v súlade s platnou legislatívou a prijatia prípadných záverov, resp. opatrení
v súvislosti so súčasným stavom ČOV Hýľov, ako aj možnosťami napájania rodinných domov na verejnú
kanalizačnú sieť s následným odvádzaním odpadových vôd na ČOV Hýľov. Na ústnom pojednávaní sa
zúčastnili zástupca OÚ Košice, starostka obce Hýľov, zástupcovia Okresného úradu Košice – okolie,
odboru starostlivosti o životné prostredie (za úsek štátnej vodnej správy), zástupcovia SVP, š. p., OZ
Košice a zástupcovia VVS, a. s., Košice.
Zo záverov prijatých na ústnom pojednávaní uskutočnenom dňa 05. 06. 2020 okrem iného vyplynulo, že
Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Košice – okolie,
OSŽP“), ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad v prípade ČOV Hýľov,
začne z vlastného podnetu v súlade s ustan. § 66 vodného zákona voči vlastníkovi stavby/stavebníkovi
– Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Košice správne konanie o uložení opatrení na
odstránenie zistených nedostatkov, t. j. nariadi rekonštrukciu (rozšírenie kapacity) ČOV Hýľov. V rámci
správneho konania sa mal prerokovať aj časový harmonogram jednotlivých krokov (termíny spracovania
projektovej dokumentácie, zabezpečenia stavebného povolenia, samotnej realizácie rekonštrukcie a
pod.).
Na základe vyššie uvedeného oznámil OÚ Košice – okolie, OSŽP listom č. OU-KSOSZP-2020/009474-002 zo dňa 27. 08. 2020 začatie konania o uložení opatrení na odstránenie zistených
nedostatkov a nariadil ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 30. 09. 2020 na OÚ Košice – okolie,
OSŽP. Na ústnom pojednávaní sa zúčastnili zástupca OÚ Košice – okolie, OSŽP, zástupcovia VVS, a. s.,
Košice, zástupcovia OÚ Košice, OSŽP a zástupca SVP, š. p., OZ Košice. Obec Hýľov bola s výsledkom
ústneho pojednávania oboznámená dodatočne (zaslaním zápisnice z ústneho pojednávania e-mailom s
možnosťou vyjadrenia sa k výsledkom ústneho pojednávania).
Pri vypúšťaní odpadových vôd z ČOV Hýľov v súčasnosti nedochádza k prekračovaniu limitných hodnôt
sledovaných ukazovateľov znečistenia odpadových vôd stanovených v aktuálne platnom povolení na
vypúšťanie odpadových vôd (rozhodnutie OÚ Košice – okolie, OSŽP č. OU-KS-OSZP 2019/004248 zo
dňa 08. 04. 2019). Dlhodobo sa vyskytujú ťažkosti s prítokom „balastných vôd“ do ČOV, čo VVS, a.
s., Košice rieši priebežne vložkovaním stokovej siete v obci Hýľov. Rekonštrukcia ČOV Hýľov sa javí
ako nevyhnutná z dôvodu zastaranosti technológie ČOV, plánovaného rozvoja obce, a to s ohľadom
na skutočnosť, že obec Hýľov sa nachádza v ochrannom pásme II. stupňa VN Bukovec. Na ústnom
pojednávaní boli prítomní informovaní, že zo strany VVS, a. s, závod Košice bola vznesená interná
požiadavka na vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu ČOV Hýľov a tá bude zaradená
do plánu projektových prác VVS, a. s., Košice na r. 2021.
Prípravu rekonštrukcie komplikuje viacero okolností. Bude potrebné majetkovoprávne vysporiadanie
samotného areálu ČOV (v súčasnosti vo vlastníctve SVP, š. p., OZ Košice), príp. susedných pozemkov v
prípade potreby rozšírenia areálu ČOV. Pri príprave rekonštrukcie ČOV bude potrebné riešiť ďalšie strety
záujmov napr. umiestnenie v chránenom vtáčom území, rozšírenie kapacity NN siete, s rozšírením areálu
ČOV sa neuvažuje v územnom pláne obce a pod.
Vzhľadom na vyššie uvedené v súčasnosti nie je možné uvažovať o reálnych termínoch v súvislosti so
zabezpečením stavebného povolenia pre rekonštrukciu ČOV a následnú realizáciu stavby.
Aktuálne povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV Hýľov platí do 30. 04. 2021. OÚ Košice – okolie,
OSŽP konštatoval, že v rámci vodoprávneho konania vo veci vydania nového povolenia na vypúšťanie
odpadových vôd budú aktuálne riešené už vykonané kroky príp. ďalší postup pri riešení rekonštrukcie
ČOV Hýľov.
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Na základe vyššie uvedených skutočností Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné
prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy rozhodol o uložení opatrení tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a nasl. zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia na Okresný úrad Košice – okolie, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, Košice. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Doručuje sa
1. VVS, a. s., GR, Komenského 50, 040 01 Košice
Na vedomie
1. VVS, a. s., závod Košice, Komenského 50, 040 01 Košice
2. Obec Hýľov, zastúpená starostkou, 044 12 Hýľov
3. SVP, š. p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných
zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice
5. RÚVZ Košice, Ipeľská 1, 040 01 Košice

Ing. Beáta Serbinová
vedúca odboru
Doručuje sa
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského
042 48 Košice-Západ
Slovenská republika
Na vedomie
Obec Hýľov, Hýľov 21, 044 12 Hýľov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Ďumbierska, 040
01 Košice 1
Okresný úrad Košice, Komenského 0/52, 041 26 Košice 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice - mestská časť
Západ
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