
MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Monitorované obdobie: 26. 3. 2020 - 3. 8. 2022Typ monitorovacej správy: Záverečná Poradové číslo monitorovacej správy: 4

Základné údaje o projekte1.
Kód ITMS2014+: 302041M943Názov projektu: Budovanie verejnej kanalizácie v obci Breza

Partneri:Prijímateľ: 36672254 (IČO) - Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Riadiaci orgán: RO_OPIROP_MIRRI - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP (MIRRI)

Kód výzvy/vyzvania: IROP-PO4-SC421-2017-19Názov fondu: Európsky fond regionálneho rozvoja
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Začlenenie do programovej štruktúry

302000 - Integrovaný regionálny operačný program

302040 - 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie  odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

Začlenenie do strategického rámca

Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

6 - 06 - Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov

6.2 - 6b - Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto
požiadaviek

302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie  odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

Miesto realizácie projektu2.A
P.č. Štát Kategória regiónu Región (NUTS II) Vyšší územný celok (NUTS III) Okres (NUTS IV) Obec

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Námestovo Breza1. LDR - menej rozvinuté regióny

Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP2.B
Nezaevidované
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Príspevok k horizontálnym princípom3.
Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:

Projekt je v súlade s princípom udržateľného rozvoja podľa článku 8 všeobecného nariadenia.
Identifikácia príspevku k princípu TUR:

    •  Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
    •  Podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzanie a riadenie rizika
Súbor činností plánovaných v rámci hlavnej aktivity projektu je plne v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

Konkrétne výsledky:
- preukázateľné investície do verejnej infraštruktúry a zlepšenie prístupu obyvateľstva k nej;
- vybudovanie splaškovej kanalizácie a napojenie obyvateľstva na kanalizáciu.

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

Projekt je v súlade s princípmi podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie podľa článku 7 nariadenia o EP a Rady č.1303/2013.
Aktivity projektu sú v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien.
Pri realizácii projektu bude rešpektovaná rovnosť mužov a žien, a to v rámci dodávateľských vzťahov, v rámci zamestnaneckých vzťahov, priamych aj nepriamych konečných užívateľov projektu a pod.

Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:

Projekt je v súlade s princípmi podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie podľa článku 7 nariadenia o EP a Rady č.1303/2013.
Projekt prispieva k eliminácii diskriminácie a zabezpečeniu rovnosti príležitostí v prístupe k verejnej infraštruktúre.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:

Predmetom projektu neboli aktivity, ktoré by boli primárne zamerané na rovnosť mužov a žien a na predchádzanie diskriminácie.
Pri realizácii projektu bola rešpektovaná rovnosť mužov a žien, a to v rámci dodávateľských vzťahov, v rámci zamestnaneckých vzťahov, priamych aj nepriamych konečných užívateľov projektu a pod.
Projekt prispel k eliminácii diskriminácie a zabezpečeniu rovnosti príležitostí v prístupe k verejnej infraštruktúre.
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4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity
Nezaevidované

Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Budovanie verejnej kanalizácie P0171 - Počet km vybudovanej
kanalizačnej siete

UR Nie km 0,9574 96,17710,9208Nie 0,9208 96,1771

Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi prebehlo dňa 31.5.2021, čo znamená začiatok realizácie predmetnej hlavnej aktivity. Práce na stavbe pokračovali v súlade so zápismi v
stavebnom denníku. Z dôvodu nevyhovujúcich klimatických podmienok boli práce pozastavené dňa 20.12.2021, o čom zhotoviteľ informoval objednávateľa listom zo dňa
10.1.2022. Dňa 22.2.2022 boli práce opätovne obnovené, o čom informoval zhotoviteľ objednávateľa listom dňa 24.2.2022. 
Dňa 30.5.2022 požiadal Prijímateľ Poskytovateľa Žiadosťou o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutie NFP o posun harmonogramu (predložené cez VKV33673), po
výzve na doplnenie bola žiadosť upravená a doplnená (predložené cez VKV35386). 
Žiadosť o predĺženie harmonogramu do 08/2022 vyvstala z potreby zhotoviteľa - predĺženie o obdobie, počas ktorého sa práce nemohli objektívne realizovať. Poskytovateľ
uvedenú zmenu schválil.
Dňa 3.8.2022 bola stavba ukončená, čo preukazujeme dokladom: Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby. Dňa 31.10.2022 bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie.
Jednotlivé dĺžky kanalizácie (výmery rozdelené podľa stoky), ktoré boli realizované v rámci tohto projektu definuje Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby. Kanalizácia bola
vybudovaná v celkovej dĺžke 920,81 metrov. Na základe finálneho skutkového zamerania stavby pri prevzatí stavby boli zaznamenané odchýlky: stoka A nebola realizovaná a
stoka A.1 bola realizovaná v kratšej dĺžke. Celková odchýlka od hodnoty cieľového MUP0171 je v rozmedzí do 5 %.

Poznámky k aktivite Budovanie verejnej kanalizácie

Budovanie verejnej kanalizácie P0714 - Zvýšený počet obyvateľov so
zlepšeným čistením komunálnych

odpadových vôd

PraN, UR Áno EO 256 0,00000Nie 0 0,0000
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Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi prebehlo dňa 31.5.2021, čo znamená začiatok realizácie predmetnej hlavnej aktivity. Práce na stavbe pokračovali v súlade so zápismi v
stavebnom denníku. Z dôvodu nevyhovujúcich klimatických podmienok boli práce pozastavené dňa 20.12.2021, o čom zhotoviteľ informoval objednávateľa listom zo dňa
10.1.2022. Dňa 22.2.2022 boli práce opätovne obnovené, o čom informoval zhotoviteľ objednávateľa listom dňa 24.2.2022. 
Dňa 30.5.2022 požiadal Prijímateľ Poskytovateľa Žiadosťou o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutie NFP o posun harmonogramu (predložené cez VKV33673), po
výzve na doplnenie bola žiadosť upravená a doplnená (predložené cez VKV35386). 
Žiadosť o predĺženie harmonogramu do 08/2022 vyvstala z potreby zhotoviteľa - predĺženie o obdobie, počas ktorého sa práce nemohli objektívne realizovať. Poskytovateľ
uvedenú zmenu schválil.
Dňa 3.8.2022 bola stavba ukončená, čo preukazujeme dokladom: Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby. Dňa 31.10.2022 bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie.
Jednotlivé dĺžky kanalizácie (výmery rozdelené podľa stoky), ktoré boli realizované v rámci tohto projektu definuje Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby. Kanalizácia bola
vybudovaná v celkovej dĺžke 920,81 metrov. Na základe finálneho skutkového zamerania stavby pri prevzatí stavby boli zaznamenané odchýlky: stoka A nebola realizovaná a
stoka A.1 bola realizovaná v kratšej dĺžke. Celková odchýlka od hodnoty cieľového MUP0171 je v rozmedzí do 5 %.

Poznámky k aktivite Budovanie verejnej kanalizácie

5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak rizika Merná
jednotka

Typ závislosti
ukazovateľa Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

P0171 - Počet km vybudovanej kanalizačnej siete UR Nie km 0,9574 96,17710,9208 0,9208 96,1771Súčet

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0171 Merateľný ukazovateľ bol naplnený na 96,17 %, odchýlka do 5 % od cieľového merateľného ukazovateľa bola spôsobená tým, že časť kanalizácie nebola
realizovaná zo zdrojov EŠIF. Výmera - viď geodetické zameranie, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby a kolaudačné rozhodnutie.
 

P0714 - Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych
odpadových vôd

PraN, UR Áno EO 256 0,00000 0 0,0000Súčet

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0714 Predmetný merateľný ukazovateľ nebol naplnený pri ukončení realizácie projektu. Kolaudačné rozhodnutie k užívaniu stavby nadobudlo právoplatnosť
31.10.2022. Jednotlivé osoby sa budú napájať do vybudovanej kanalizačnej siete postupne v priebehu nasledujúcich mesiacov. Prijímateľ naplní ukazovateľ
najneskôr do predloženia následnej monitorovacej správy č. 1.
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Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

143 170,19 €Poskytnuté finančné prostriedky: 173 871,19 €

6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

Aktivita projektu

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Finančná realizácia projektu
(EUR)

Plánovaný stav Skutočný stav Plánovaný stav Skutočný stav Zazmluvnená suma Viazané prostriedky Voľné prostriedky
Zúčtované /
preplatené
prostriedky

Budovanie verejnej kanalizácie 5.2021 5.2021 8.2022 8.2022 232 625,33 173 871,19 58 754,14 143 170,19

Podporné aktivity 3.2020 11.2022 4 353,44 0,00 4 353,44 0,00

Spolu: 236 978,77 173 871,19 63 107,58 143 170,19

Príjmy projektu7.
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období: 0,00 €Celkové príjmy projektu v monitorovanom období: 0,00 €

Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu: 0,00 €Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období: 0,00 €
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Iné peňažné príjmy projektu8.
Iné čisté peňažné príjmy projektu v monitorovanom
období:

0,00 €Iné peňažné príjmy projektu v monitorovanom
období:

0,00 € Iné prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom
období:

0,00 €

9. Iné údaje na úrovni projektu
Nezaevidované

9.A  Iné údaje o cieľovej skupine
Nevzťahuje sa

9.B  Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM
Nevzťahuje sa

Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie10.
Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu? Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie? Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie? Nie
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Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Prijímateľ majetok nadobudnutý z NFP nepreviedol na tretiu osobu, neprenajal tretej osobe, nezaťažil akýmkoľvek právom tretej osoby, nezaťažil záložným právom v prospech tretej osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Poskytovateľa.
V mesiaci máj 2021 začala skutočná realizácia prác. Stavebné práce boli realizované odo dňa odovzdania staveniska v súlade so zápismi v stavebnom denníku, počas nevyhovujúcich klimatických podmienok boli práce pozastavené a
znovuspustené, o čom Prijímateľ informoval Poskytovateľa. Práce boli odovzdané 3.8.2022, kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 31.10.2022.
Prijímateľ reagoval na všetky vzniknuté situácie počas celého monitorovaného obdobia neodkladne a s odbornou starostlivosťou tak, aby tieto neohrozili plynulú implementáciu projektu a aby bol dodržaný celkový časový harmonogram v
zmysle výzvy a riadiacej dokumentácie. 
 
 

11. Publicita projektu
Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku? Áno

Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa? Irelevantné

Publicita projektu

Prijímateľ zabezpečuje informovanie a komunikáciu o projekte v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu na webstránke Prijímateľa: https://www.ovs.sk/index.php/projekty-eu/irop-breza
 
Prijímateľ zabezpečil po začatí fyzickej realizácie aktivít projektu umiestnenie plagátu s podrobnými informáciami o projekte na mieste realizácie projektu počas celej doby realizácie aktivít projektu. Plagát je umiestnený na viditeľnom mieste
realizácie aktivít projektu.

12. Kontaktné údaje

Meno a priezvisko Adresa na doručovanie písomností E-mail Telefonický kontakt

Ing. Marián Kaluža Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín marian_kaluza@ovs.sk +421905850612

36672254Identifikátor (IČO):ORAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.Subjekt:
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13. Poznámky
Nezaevidované

Poradové číslo Názov prílohy

1 Zoznam výstupov jednotlivých aktivít projektu

2 Konečný rozpočet projektu

3 Publicita projektu - web stránka a miesto realizácie projektu

4 Fotodokumentácia dokladajúca zrealizované aktivity a výstupy - predložené v žop (viď poznámka ITMS)

5 Právoplatné kolaudačné rozhodnutie

6 Geodetické zameranie - skutočný stav dĺžky kanalizácie

7 Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby

8 Poistná zmluva, doklad k úhrade poistnej sumy

9 Zaraďovacie protokoly do majetku

10 Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov

11 DOPLNENIE_výkresy geodetického zamerania

12 DOPLNENIE_Čestné vyhlásenie k overeniu PPP a k majetkovo-právnym vzťahom

13 DOPLNENIE_Zjednodušená finančná analýza

14. Zoznam príloh k monitorovacej správe
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Čestné vyhlásenie15.
Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:
    -všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,
    -projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Miesto podpisu Dátum podpisu Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu
prijímateľa/splnomocneného zástupcu

Subjekt Podpis štatutárneho orgánu

................................................................................ .......................................................... Ing. Ján Banovčan 36672254 (IČO) - Oravská vodárenská
spoločnosť, a.s.

................................................................................

................................................................................ .......................................................... Ing. Jozef Revaj 36672254 (IČO) - Oravská vodárenská
spoločnosť, a.s.

................................................................................
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