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VEC: PETÍCIA
VÝSLEDOK VYBAVENIA PETÍCIE
Mestu Veľký Šariš bola dňa 18.12.2017 doručená petícia občanov na odstránenie
čistiarne odpadových vôd na pozemku parc. č. 2082/12 v k.ú. Veľký Šariš (Kanaš) a
napojenie ul. Pod Hrbom na verejnú kanalizáciu.
K doručenej petícií mesto Veľký Šariš uvádza, že sa oboznámilo so skutkovým
stavom uvedeného problému, pričom o jej podaní boli oboznámení aj poslanci MsZ vo
Veľkom Šariši na zasadnutí XXVI. MsZ vo Veľkom Šariši dňa 14.12.2017.
Mesto Veľký Šariš, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP pri prešetrení veci zistilo, že stavba
ČOV na predmetnom pozemku parc. č. 2082/12 v k.ú. Veľký Šariš bola povolená
rozhodnutím Okresného úradu Prešov, odborom ŽP č. 1007/2003/771/VO-Mi zo dňa
01.04.2003. Stavba bola skolaudovaná rozhodnutím č. 1/2006/00082-06 zo dňa 17.02.2006
(právoplatným dňa 13.03.2006). V stavebnom povolení je uvedené, že stavba sa povoľuje na
dobu 10 rokov, od jej skolaudovania. Na základe uvedeného platnosť stavebného povolenia
skončila v období marec/2016.
Mesto Veľký Šariš, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP v období september 2017 dalo
predmetnú ČOV vyčistiť a previedlo na nej údržbu. Dokladom k tejto skutočnosti je
objednávka na tieto služby a faktúry za vykonané práce. Mesto Veľký Šariš konštatuje, že
uvedenú ČOV nebolo možné odstrániť okamžite, nakoľko odstráneniu stavby predchádza
napojenie ul. Pod Hrbom na verejnú kanalizáciu. Bolo potrebné dať vypracovať projektovú
dokumentáciu napojenia na verejnú kanalizáciu a zároveň dokumentáciu odstránenia ČOV.
V tomto období mesto Veľký Šariš nedisponovalo dostatočnými finančnými prostriedkami na
vyriešenie tohto problému.
Dňa 10.01.2018 bol vykonaný vodoochranný dozor, kt. zvolal Okresný úrad Prešov,
odbor starostlivosti o ŽP oznámením č. OU-PO-OSZP3-2017/049649-02 zo dňa 20.12.2017.
Na tomto dohľade bolo zistené, že ČOV je v súčasnosti v prevádzke. Taktiež na základe
vizuálnej ohliadky vodoprávny orgán konštatoval, že vody odvádzané do miestneho potoka
nie sú pravdepodobne znečistené. Stavbu ČOV je potrebné odstrániť.

Na základe uvedeného mesto Veľký Šariš dalo vypracovať projektovú dokumentáciu
pre napojenie ul. Pod Hrbom na verejnú kanalizáciu a taktiež na odstránenie stavby ČOV.
Táto projektová dokumentácia bola doložená dňa 25.01.2018. Následne mesto Veľký
Šariš podalo dňa 26.01.2018 žiadosť o odstránenie stavby ČOV a zároveň ohlásenie stavby
napojenia sa ul. Pod Hrbom na verejnú kanalizáciu na Okresný úrad Prešov, odbor
starostlivosti o ŽP. V súčasnosti prebieha konanie na vodoprávnom orgáne.
Po nadobudnutí právoplatnosti predmetných povolení alebo súhlasov mesto Veľký
Šariš okamžite pristúpi už k samotnej realizácii vyriešenia tohto problému.
Občania sa taktiež zúčastnili XXVI. Riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo
Veľkom Šariši dňa 14.12.2017, kde predložili uvedený problém a boli oboznámení o danej
problematike a s vykonaním údržbových prác v septembri 2017.
Mesto Veľký Šariš vyhovelo požiadavkám občanov podanej petície, nakoľko uvedený
problém je v štádiu riešenia a v súčasnosti podniká kroky pre odstránenie tohto problému.
S pozdravom

Doc. Ing. František Bartko, CSc.
Primátor mesta
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