Voda a obec

Voda ako dedičstvo
Voda je strategická surovina, ktorá je pre prírodu
a človeka jedinečná a ničím nenahraditeľná.
Hoci na Slovensku je vodných zdrojov
dostatok, niektoré oblasti v južnej časti
krajiny trpia počas suchých období nedostatkom vody.
Znepokojujúca je však skutočnosť, že z celkového množstva vody určenej na
využitie sa až 27,6 % stráca v dôsledku únikov z potrubnej siete.
Keďže ochrana vôd sa považuje za dôležitý problém aj na európskej úrovni,
v roku 2000 bola prijatá Rámcová smernica o vode (2000/60/ES), ktorej
cieľom je zlepšenie stavu vôd v Európskej únii. Okrem iného sa v nej uvádza:
„Voda nie je komerčný výrobok ako iné výrobky, ale skôr dedičstvo, ktoré
treba chrániť, brániť a nakladať s ním ako takým.“
Toto prírodné bohatstvo by sme si mali vážiť a primerane chrániť aj pre budúce
generácie. Obce môžu tiež výraznou mierou prispieť k šetreniu vodnými
zdrojmi a zamedzovaniu ich znečistenia, a to najmä v spolupráci s verejnosťou.

Viete, že...?
Na Slovensku

Vo svete

Špecifická spotreba pitnej
vody v domácnostiach je
83,4 l na obyvateľa za deň
(2010).

Vývoj podielu svetovej
populácie s prístupom
k hygienickým
zariadeniam:

V roku 2010 bolo pitnou
vodou z verejných
vodovodov zásobovaných
86,56 % obyvateľov (v roku
1990 to bolo iba 75,2 %).

Každý človek denne
potrebuje 20 – 50 litrov
čistej vody pre svoje
základné potreby
(pitie, varenie, hygiena).

V roku 2010 bolo na
verejnú kanalizáciu
pripojených 60,38 %
obyvateľstva.

Každý šiesty obyvateľ
sveta nemá prístup
k zdravotne bezchybnej
vode.

Zdroj: Správa o vodnom hospodárstve v SR v roku 2010, MŽP SR;
Štatistika OSN http://www.unwater.org/statistics_san.html.

1990: 49 %

2008: 61 %

2015: 77 %

Dôležitá úloha samospráv
Medzi kompetencie samosprávy patrí zabezpečenie zdravotne bezchybnej
pitnej vody pre všetkých občanov a odvádzanie odpadových vôd
kanalizáciou. Obce by mali aktívne riešiť problémy spôsobené lokálnymi
zdrojmi znečistenia, podporovať alternatívne riešenia ochrany vodných
zdrojov či ovplyvňovať postoje a environmentálne povedomie občanov.
Ako zamedziť znečisťovaniu vodných zdrojov?
iniciovať dobudovanie kanalizačnej siete,
podporovať alternatívne čistiarne
odpadových vôd (napr. koreňová čistiareň),
zlepšiť kvalitu septikov,
pravidelne kontrolovať nelegálne budovanie trativodov,
aktívne riešiť problém čiernych skládok,
podporovať environmentálne postupy pri starostlivosti o cesty
(nepoužívať soľné posypy).
Ako predchádzať následkom povodní a sucha?
zabrániť výstavbe na územiach potenciálne ohrozených povodňami
a rešpektovať inundačné územie tokov,
podporovať alternatívne riešenia protipovodňovej ochrany
(napr. zachytávanie vody v suchých poldroch),
aktívne podporovať projekty zamerané na revitalizáciu krajiny (napr.
zatrávňovanie polí na záplavových územiach) a zadržiavanie dažďovej
vody v krajine, spomaľovanie jej odtoku a umožnenie jej vsakovania,
začleniť ochranu pôvodného krajinného rázu do územného
plánu (ochrana biotopov, lesov atď.).
Ako zvyšovať environmentálne povedomie?
zabezpečiť pravidelnú osvetu na tému
znečisťovania vôd (napr. do odpadových
vôd nevylievať oleje, farby, rozpúšťadlá,
lieky alebo iné nebezpečné látky),
poskytovať poradenský servis v oblasti
spôsobov šetrenia vody v domácnosti,
podporovať environmentálne vzdelávanie v školách,
iniciovať projekty zamerané na posilnenie povedomia občanov
o význame vody.
Viac informácií nájdete na stránke www.vodajezivot.sk.

Súvisiaca legislatíva
Povinnosťou obcí v súvislosti
s ochranou vodných zdrojov je
rešpektovať platnú legislatívu,
pričom majú možnosť využívať
dostupné finančné zdroje:
zákon č. 442/2002 Z. z.
o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách a o zmene
a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z.
o regulácii v sieťových odvetviach,
zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom
fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
vyhláška MŽP SR č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z.
o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) v znení neskorších predpisov,
zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami,
nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na
dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Finančné zdroje
Environmentálny fond
Podpora formou dotácie alebo
úveru na ochranu vodných zdrojov; na
rozšírenie alebo modernizáciu existujúcich
čistiarní odpadových vôd; na čistenie odpadových
vôd v aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných
obyvateľov a v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných
obyvateľov; na rozšírenie alebo rekonštrukciu existujúcej stokovej siete.
www.envirofond.sk
Operačný program Životné prostredie
Podpora v rámci výziev pre prioritnú os 1 (vodovodné a kanalizačné siete)
a prioritnú os 2 (protipovodňová ochrana).
www.opzp.sk

Inšpirácia z obce Hostětín
Obec Hostětín leží v Českej republike na úpätí Bielych Karpát v údolí
potoka Kolelač. Obec, v ktorej žije približne 240 obyvateľov, je
známa vďaka realizácii množstva projektov, založených na využívaní
prírodných zdrojov a technológií šetrných k životnému
prostrediu. Vybudovali koreňovú čistiareň odpadových
vôd, väčšinu domov vykuruje obecná kotolňa na drevnú
štiepku a v obci je nainštalované úsporné osvetlenie. Od
roku 2000 občianske združenie Tradice Bílých Karpat
podporuje výrobu a predaj lokálnych výrobkov, ako
napríklad jablčného muštu.
Koreňová (vegetačná) čistiareň odpadových vôd
vznikla v roku 1996 ako prvá svojho druhu na
východnej Morave. Jej základom je umelá
mokraď s bežnými mokraďovými
rastlinami. Čistenie vody sa uskutočňuje
predovšetkým vďaka baktériám
žijúcim na koreňoch rastlín, ktoré
likvidujú organické znečistenie
a tým čistia vodu. Práve
vďaka prevádzke čistiarne
bola v obci odstránená
stavebná uzávera,
ktorá bola v minulosti
stanovená kvôli
znečisťovaniu
vodárenskej nádrže
Kolelač.

Viac informácií
nájdete na stránke
www.hostetin.cz.
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