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ODKANALIZOVANIE OBCÍ ČIERNA VODA – UH 

 Terajší projekt odkanalizovania obcí Čierna voda . Uh začal pôvodne ako 

odkanalizovanie obcí Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach a Iňačovce ešte v roku 2006. ČOV 

bola naplánovaná v obci Iňačovce a recipientom /príjemcom odtokových vôd/ bola Čierna 

voda. Bol spracovaný zámer posúdenia vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie 

(EIA). 

 K tomuto projektu sa v roku 2015 pridala aj obec Zemplínska Široká. Bola doplnená 

štúdia a prepracované posúdenie na životné prostredie. 

 Vzhľadom na sprísnenie podmienok pri výstavbe kanalizácie na životné prostredie, 

odbor životného prostredia na Okresnom úrade v Michalovciach polohu ČOV v Iňačovciach, 

vzhľadom na CHKO Senianske rybníky, zamietol v roku 2019. 

 Pokračovalo sa v dvoch alternatívach: 

1. Obce Zemplínska Široká, Iňačovce, Čečehov a Jastrabie pri Michalovciach by boli 

odkanalizované do ČOV Michalovce. Obec Palín, Senné, Stretava  a Stretavka by boli 

odkanalizované do ČOV Pavlovce nad Uhom 

2. Pre nedostatočnú kapacitu obidvoch ČOV (Michalovce, Pavlovce nad Uhom) by bola 

vybudovaná ČOV v Palíne. (najvýhodnejšia poloha k recipientu Laborec, pozemok 

bývalej čerpacej stanice bol v majetku Ministerstva poľnohospodárstva) Do tejto ČOV 

v Palíne by boli odkanalizované obce Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce, 

Zemplínska Široká, Senné, Stretava, Stretavka a Palín 

Na alternatívu ČOV Palín bola spracovaná štúdia, bol spracovaný zámer posúdenia 

navrhovanej činnosti na životné prostredie. Alternatívu ČOV Palín sme sa na spoločných 

stretnutiach rozhodli zrealizovať cez „ŽLTÝ FIDIC“ alebo „NAPROJEKTUJ A POSTAV“. To 

znamená, že vo verejnom obstarávaní by bol vybraný zhotoviteľ projektovej dokumentácie 

a zároveň stavebného diela. Výhoda tohto projektu spočíva v tom, že zhotoviteľ 

projektovej dokumentácie zodpovedá za vyriešenie všetkých problémov spojených 

s výstavbou kanalizácie a tak sa obce vyhnú riziku vzniku naviac prác, ktoré by obec musela 

hradiť z vlastných zdrojov. Do jednania bola zapojená VVS. Všetkých osem obcí sa 

podieľalo na vypracovaní projektovej štúdie a EIA rovnakým dielom z vlastných zdrojov. 

Na stretnutí starostov v 06/2021 bolo dohodnuté, že spoločná kancelária pre výstavbu 

kanalizácie bude v Zemplínskej Širokej. 

 Na pracovnom stretnutí s prednostkou Okresného úradu p. Margovou dňa 19.10.2021 

za účasti generálneho riaditeľa VVS a.s. Košice Ing. Hrehu a riaditeľa odštepného závodu 

VVS Michalovce Ing. Červeňáka nám bolo oznámené, že nakoľko ČOV Pavlovce nad Uhom 

má dostatok voľných kapacít, môžu sa na ňu všetky obce – Čečehov, Jastrabie pri 

Michalovciach, Iňačovce, Zemplínska Široká, Senné, Palín, Stretavka a Stretava pripojiť. 
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 Dňa 21.10.2021 sa všetci starostovia zúčastnili na jednaní v kancelárii VVS a.s. Košice 

u investičného riaditeľa Ing. Hezselyho. Bolo dohodnuté, že obce prepracujú doterajšiu 

štúdiu na nový stav. Zároveň dopracujú zámer posúdenia činnosti na životné prostredie. 

Vzhľadom na zmenu koncepcie, prepracovaná bola štúdia v obciach Palín a Stretava, 

nakoľko zaustenie odpadových vôd je naplánované do ČOV Pavlovce nad Uhom. Takisto 

bola prepracovaná štúdia v obci Senné, nakoľko pôvodný návrh uvažoval s umiestnením 

hlavných stokových potrubí po záhradách. S takýmto riešením nesúhlasila VVS, pretože pri 

tomto riešení nastáva problém s údržbou sietí /problém so vstupom na pozemok/. Po 

konzultácii s VVS bol vypracovaný definitívny návrh odsúhlasený s každým starostom. Bolo 

rozhodnuté, že riešením pre všetky obce bude gravitačná kanalizácia s potrebným počtom 

Prečerpávacích staníc. Medzi jednotlivými obcami bude vybudovaná tlaková kanalizácia.  

Dňa 10.6.2022 bolo vykonané verejné obstarávanie na zhotoviteľa Projektovej  

dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie na úrovni realizačnej 

dokumentácie. Dňa 27.6.2022 boli vyhlásené výsledky súťaže. Víťazom súťaže sa stala 

firma firma Enviroline s.r.o. Košice. S touto firmou Združenie obcí Čierna voda – Uh 

uzatvorilo zmluvu o dielo dňa 26.7.2022. Realizácia prebehne v štyroch etapách. 

1. Etapa – Spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie 

2. Etapa – Zabezpečenie vyjadrení jednotlivých organizácií k projektovej dokumentácii 

pre územné rozhodnutie 

3. Etapa – Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s výkazom 

výmer 

4. Etapa – Zabezpečenie súhlasov jednotlivých organizácií a vydanie stavebného 

povolenia. 

-Všetky štyri etapy by mali trvať 10 mesiacov od podpísania zmluvy 

 

Združenie obcí Čierna voda – Uh začalo spolupracovať s VVS. Výsledkom tejto 

spolupráce by mala byť zmluva o vytvorení zdužených finančných prostriedkov a ďalšej 

spolupráce nie len pri zhotovení Projektovej dokumentácie, ale aj výstavbe kanalizácie. 

Predpokladaná hodnota diela „ Odkanalizovanie obcí Čierna voda  - Uh“ je 20 mil. eur. 

Spoluúčasť oprávnených odberateľov /jednotlivých obcí/ je 5%, čo predstavuje čiastku 

1 milión eur. Prostriedky na výstavbu kanalizácie sa budú musieť získať z eurofondov, 

ale prostriedky na spoluúčasť vo výške 1 milión eur si budú musieť jednotlivé obce 

zabezpečiť sami, alebo v spolupráci s VVS. Preto bude veľmi dôležité spolupracovať 

s VVS pri našich ďalších krokoch.  

Združenie obcí Čierna voda – Uh požiadalo VVS o príspevok na projektovú 

dokumentáciu. VVS predbežne vyslovila súhlas s príspevkom a pripravuje zmluvu 

o spolupráci s jednotlivými obcami, ako aj so združením. 

Vzhľadom na to, že projektová dokumentácia je už v štádiu realizácie a týka sa len 

ôsmich obcí a to Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce, Zemplínska Široká, 

Palín, Senné, Stretava a Stretavka, bolo potrebné prepracovať Stanovy združenia 

a prispôsobiť ich súčasnej situácii, nakoľko členmi združenia sú aj obce Pavlovce nad 

Uhom, Vysoká nad Uhom a Bajany, ktoré už kanalizáciu majú zhotovenú. Dňa  
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26.10.2022 sa uskutočnilo mimoriadne valné združenie starostov všetkých jedenástich 

obcí a na tomto valnom zhromaždení boli odsúhlasené stanovy spoločnosti. 

Dňa 29.10.2022 sa konali komunálne voľby a v piatich obciach došlo k zmene 

štatutárov obcí. Zmenili sa starostovia v obciach Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce, 

Senné, Vysoká nad Uhom a Bajany. Bolo preto potrebné, aby sa uskutočnilo ďalšie 

valné zhromaždenie, na ktorom došlo ku zmene štatutárov združenia. Bolo zvolené 

nové predstavenstvo a kontrolná komisia na dobu štyroch rokov. Za predsedu 

združenia bol zvolený starosta Zemplínskej Širokej a členmi predstavenstva sa stali 

starostovia Palína, Čečehova, Jastrabia pri Michalovciach a Pavloviec nad Uhom. 

Predsedom kontrolnej komisie bol zvolený starosta Senného a členmi kontrolnej 

komisie boli zvolení starostovia Iňačoviec a Stretavy. V tomto zložení by malo 

združenie fungovať štyri roky. Každá z ôsmich dotknutých obcí uzatvorí samostatnú 

zmluvu so združením, ktorú bude musieť ešte pred popisom odsúhlasiť obecné 

zastupiteľstvo každej obce. 

Najbližšími krokmi združenia bude uzatvorenie jednotlivých zmlúv medzi obcami 

a združením, následne uzatvorenie zmluvy o spolupráci s VVS a uhradenie nákladov za 

projektovú dokumentáciu. Predpokladaný termín vydania stavebného povolenia je jún 

2023. Všetky nasledujúce kroky budú závisieť od vývoja situácie na domácej politickej 

scéne. Združenie musí počkať na výzvu Ministerstva životného prostredia, alebo MIRRI 

a požiadať o schválenie dotácie na výstavbu kanalizácie. Nesmieme zabúdať na úzku 

spoluprácu s VVS, ktorá disponuje dostatočným množstvom odborných kapacít, ale 

predovšetkým finančnými prostriedkami, ktoré bude potrebovať združenie na 

vyplatenie spoluúčasti vo výške 5% z celkových nákladov  diela. Do vydania výzvy 

uskutoční združenie verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavebného diela. Ak 

by sa výber zhotoviteľa diela po kontrole Úradu pre verejné obstarávanie uskutočnil 

v mesiaci jún 2023, ukončenie obstarávania by mohlo byť ukončené koncom roka 

2023, alebo začiatkom roka 2024. Ak by bola na svete výzva na výstavbu kanalizácie, 

Združenie obcí Čierna voda – UH by bolo pripravené na realizáciu projektu. 

 

 

 

 

V Iňačovciach dňa: 20.2.2023 

 


