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Správy

Pod záš titou Minister stva životného
prostredia SR bola v decembri 2005 vypra-
covaná Situačná správa o zneškodňovaní ko-
munálnych odpadových vôd a čistiarenských
kalov v Slovenskej republike 2004 . Spraco-
vaním situačnej spr ávy a jej sprístupnením
verejnosti si Slovenská republika splnila po-
vinnosť, ktor á členským štát om Európskej
únie vyplýva z článku 16 smernice Rady 91/
271/EHS, týkajúcej sa čistenia mestskej od-
padovej vody. Spomínaný článok zaväzuje
členské štát y EÚ pravidelne, v dvojr očných
inter valoch, zverejňovať situačné správy o
zneškodňovaní komunálnych odpadových
vôd a čistiar enských kalov.

Smernica 91/271/EHS rieši pr oblematiku
odvádzania, čistenia a vypúšťania komunál-
nych odpadových vôd,  ako aj problematiku
čis tenia a vypúšťania odpadových vôd
z určitých priemyselných odvetví. Jej cieľom
je pr edovše tkým
chrániť životné pros -
tredie pred nepriazni-
vými vplyvmi vypúš-
ťania odpadových
vôd do povrchových
vôd, estuárií a pob -
režných vôd. Us tano-
v enia a pr incípy
smernice 91/271/
EHS boli transpono-
v ané aj do národ-
ných pr edpisov Slo-
venskej republiky.

Zhodnotenie sú-
časného s tavu rozvo-
ja ver ejných kanali-
zácií na Slovensku a
úrovne odkanalizova-
n ia  obyva teľstva,

Situačná správa o zneškodňovaní
komunálnych odpadových vôd

a čistiarenských kalov v SR 2004

resp. príslušných ag-
lomeráci í ,  ako aj
úrovne čis tenia odpa-
dových vôd v SR k
roku 2004, je pred-
metom  tejto Situač-
nej spr ávy.

 Situačná správa
poskytuje základné
informácie o cieľoch
v oblas ti rozvoja ve-
rejných kanalizácií,
ku splneniu kt or ých
sa Slovenská repub-
lika zaviazala počas
prís tupových rokova-
ní s Európskou úniou.
Súčasťou Situačne j

spr ávy je charakt eristik a citlivých oblastí,
kanalizačných aglomerácií, štruktúr y ve -
rejných kanalizácií, pripo jenosti obyvat eľ-
stva na ver ejnú kanalizáciu, kvality čiste -
nia odpadových vôd, situácie v čis tení
priemyselných odpadových vôd, v nakla-
daní s čist iarenským kalom a char ak -
teristik a inves tičnej nár očnosti rozvoja ko-
munálny ch č ist iar ní  odpadových vôd
a stokových sietí v SR.

Situačná spr áva je širokej ver ejnosti do-
stupná na inter netovej stránke Slovenskej
agentúr y životného pros tr edia (www .
sazp.sk, http://www.sazp.sk/public/index/
go.php?id=1167). Spr áva bude sprístupne-
ná aj na internetovej s tránke Minis ter stva
ž ivotného pros tredia SR (www .enviro.
gov.sk) a na Envir opor táli (www.enviro -
portal.sk).  Situačná správu nájdete  aj
v prílohe na s. 2 - 7.
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