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Vec: Pr ojekt „Pruské - kanalizácia a COV" - záväzné stanovisko k projektu

Považská vodárenská spoločnosť, a s v rámci svojej územnej pôsobnosti dlhodobo
pripravuje a realizuje projekty rozvoja environmentálnej štruktúry v súlade s legislatívou EU a SR
a v súlade so strategickými dokumentmi SR, ktoré umožňujú využitie finančných zdrojov z fondov
EÚ.
Do roku 2014 bola naša investičná činnosť zameraná v súlade s platnou legislatívou na vyriešenie
odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v aglomeráciách väčších ako 10 000 ekvivalentných
obyvateľov, ktoré boli hlavnou prioritou z pohľadu legislatívy ako aj záväzkov SR voči EÚ
Nakoľko aglomerácie nad 10 000 ekvivalentných obyvateľov už boli z časti vyriešené resp.
v súčasnosti už prebieha realizácia projektov pripravených v predchádzajúcom období, vytvára sa
priestor na riešenie aglomerácií od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov Takouto
aglomeráciou je aj aglomerácia Pruské - Bohunice, ktorá je takto zadefinovaná vo všetkých
relevantných strategických a programových dokumentoch SR V súvislosti s deklarovanými
aglomeráciami treba zdôrazniť, že pridelenie dotácie z fondov EÚ je striktne podmienené
vyriešením odkanalizovania aglomerácie ako celku s minimálnym 85 % pripojením obyvateľstva
na kanalizáciu . Z uvedeného vyplýva, že dotácia z fondov E Ú bude poskytnutá len ak obce Pruské
a Bohunice budú riešené spoločným projektom odkanalizovania a čistenia odpadových vôd.
Individuálne riešenie odkanalizovania jednotlivých obcí je možné, ale len z vlastných finančných
zdrojov obcí
Naša spoločnosť už v predchádzajúcom období podnikla kroky pre riešenie tejto aglomerácie, čoho
výsledkom je investičný projekt „Pruské - kanalizácia a COV" , ktorý je zameraný na
odkanalizovanie obcí Pruské a Bohunice so spoločnou ČOV. Projekt je pripravený v štádiu
platného stavebného povolenia a naša spoločnosť predpokladá podanie žiadosti oNFP
v programovom období rokov 2014 až 2020 v rámci Operačného programu Kvalita životného
prostredia. Takto bol projekt zaradený aj Rezortného rozvojového programu verejných prác
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Získanie finančných prostriedkov z fondov EU na tento projekt vyžaduje ďalšie projekčné
technické, , majetkoprávne a finančné postupy, ku ktorým potrebuje naša spoločnosť aj
jednoznačnú podporu obcí
V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať o záväzné stanovisko obce s vyjadrením súhlasu
resp. nesúhlasu s realizáciou pr ojektu „Pr uské - kanalizácia a C O V , ktorý rieši spoločné
odkanalizovanie obcí Pr uské a Bohunice v rámci aglomer ácie Pr uské — Bohunice.
Záväzné stanovisko obcí Pruské a Bohunice očakávame doručiť v najkratšom možnom termíne,
nakoľko v začatých činnostiach treba neodkladne pokračovať Vaše stanovisko je taktiež dôležité aj
pri rozhodovaní našej spoločnosti pre zaradenie ďalších aglomerácii v kategórii od 2 000 do 10 000
ekvivalentných obyvateľov do priorít našej investičnej činnosti
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