Stanovisko na článok starostu obce Kluknava uverejnený v Kluknavskom hlase - júl 2016
Obecné zastupiteľstvo v Richnave sa naposledy zaoberalo problematikou výstavby
kanalizácie – celá aglomerácia Richnava t. j. aj v obci Richnava, aj v obci Kluknava, dňa
02.05.2016.
Starosta obce Richnava Ivan Dunka predložil Obecnému zastupiteľstvu v Richnave
na schválenie: Prípravu projektovej dokumentácie a vypracovanie Žiadosti o nenávratný
finančný príspevok pre projekt zameraný na vybudovanie kanalizačnej siete v rámci
oprávnených aglomerácií nad 2000 EO - aglomerácia Richnava.
Obec Richnava si v decembri 2015 vyžiada stanovisko Odboru technickej pomoci
a programov národnej spolupráce Sekcie environmentálnych programov a projektov
Ministerstvo ŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava na otázky, ktoré sú podmienkou výzvy.
„Realizáciou projektu musí dôjsť k zabezpečeniu odvádzania a čistenia komunálnych
odpadových vôd z celej predmetnej aglomerácie nad 2000 EO v súlade s požiadavkami
smernice Rady 91/271/EHS, čo znamená, že realizáciou projektu je potrebné zabezpečiť
pripojenie na verejnú kanalizáciu 85% a viac existujúcich producentov odpadových vôd
v celej aglomerácií Richnava t.j. aj v obci Richnava, aj v obci Kluknava. Z uvedeného
vyplýva, že podmienka pripojenia sa nevzťahuje len na samotnú obec, ale na celú aglomeráciu
Richnava. Uvedené sa vzťahuje na všetky oprávnené aglomerácie bez výnimky.
Pokiaľ už pred samostatným spracovaním projektu je zrejmé, že uvedenú podmienku
min. 85% pripojenia producentov odpadových vôd v aglomerácii Richnava, nie je možné
splniť, takýto projekt „Kanalizácia v obci Richnava“ nie je možné podporiť z prostriedkov
OP KŽP, keďže nespĺňa základnú požiadavku v rámci výzvy. Samotný projekt je spracovaný
bez rómskej osady.
V zmysle podmienok predmetnej výzvy nehnuteľnosti pozemky a stavby a hnuteľné
veci, na ktorých dochádza k realizácii projektu, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa,
resp. žiadateľ musí mať k predmetným nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam, iné právo, na
základe ktorého je oprávnený užívať všetky nehnuteľnosti a hnuteľné veci, na ktorých má byť
projekt realizovaný. Z uvedeného vyplýva, že pozemky, na ktorých bude vybudovaná verejná
kanalizácia musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, alebo žiadateľ musí mať uzatvorenú
zmluvu s vlastníkmi týchto pozemkov, na ktorých plánuje postaviť kanalizáciu, že na nich
môže realizovať projekt. Túto podmienku poskytnutia príspevku musí žiadateľ spĺňať počas
realizácie projektu a zároveň počas obdobia udržateľnosti projektu, t. j. 5 rokov po ukončení
realizácie aktivít projektu, kde obec Richnava nemá takto spracovaný projekt. Výtlačné
potrubie do ČOV Krompachy je naprojektované po cudzích pozemkoch.“

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Richnave neschválili uznesenie:
Prípravu projektovej dokumentácie a vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný
príspevok pre projekt zameraný na vybudovanie kanalizačnej siete v rámci oprávnených
aglomerácií nad 2000 EO - aglomerácia Richnava.
a to z dôvodu, že celá aglomerácia Richnava nespĺňa podmienky výzvy IROP-PO4-SC4212016-2.
Ivan Dunka, starosta obce
poslanci Obecného zastupiteľstva v Richnave

v Richnave, dňa 10.08.2016

