
 

„Investícia do Vašej budúcnosti“ 

Projekt: 

„Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2.“ 
Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného 
programu Životné prostredie a z vlastných zdrojov prijímateľa Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Dolný Kubín. 

Štvrťročná správa č. 02 za obdobie 12/2013 – 02/2014 

Základné údaje o projekte: 

Prioritná os: 
1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd 
 
Operačný cieľ: 
1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ. 
 
Riadiaci orgán: 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
 
Prijímateľ pomoci: 
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 
 
Projekt nadväzuje na I. etapu projektu, ktorá bola ukončená 31. 08. 2009. Dňa 26. 08. 2010 bola 
podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok a dňa 14. 11. 2012 Európska komisia schválila veľký 
projekt odkanalizovania regiónu Oravy „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 
2.“ Ide o projekt financovaný z Operačného programu Životné prostredie (OPŽP) pod Ministerstvom 
životného prostredia. 
 
Realizáciou projektu bude na novú kanalizačnú sieť napojených 18 801 obyvateľov zo 7 obcí 
Vavrečka, Hruštín, Zákamenné, Novoť, Rabča, Oravská Polhora a Sihelné. Odpadové vody od týchto 
producentov budú čistené na už vybudovanej ČOV Námestovo, ktorá bola vybudovaná v rámci prvej 
etapy projektu aj pre producentov etapy II. a ostatných obcí okresu Námestovo. 
 
V rámci projektu sa vybuduje 127,207 km gravitačnej kanalizácie, 15 ks čerpacích staníc odpadových 
vôd a 9,093 km výtlačného kanalizačného potrubia. Zároveň sa zrekonštruujú existujúce čistiarne 
odpadových vôd v Dolnom Kubíne (23 000 EO) ktorá slúži pre čistenie odpadových vôd mesta Dolný 
Kubín a priľahlých obcí a ČOV v Nižnej n. Oravou (26 000 EO) ktorá slúži pre čistenie odpadových vôd 
mesta Tvrdošín a Trstená a priľahlých obcí. 
 
Zhotoviteľ stavby: 
OHL ŽS, a.s., Burešová 938/17, 660 02 Vevěří, Česká republika, 
OHL ŽS SK, a.s., Furmanská 6, 841 03 Bratislava, SR, 
MBM-GROUP, a.s., Hviezdoslavovo námestie 213, 029 01 Námestovo, SR 
 
Stavebný dozor: 
Vodohospodársky rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, Česká republika 
ESP Consult, s.r.o., Bratislavská cesta 100/D, 931 01 Šamorín,  
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Stav prác na projekte: 

Administratívny pokyn (dátum začatia plnenia zmluvy) bol vydaný dňa 12. 09. 2013. Dňa 24. 09. 2011 
je oficiálny termín začatia prác a služieb stavebného dozoru. Od 21. 10. 2013 sa vykonávalo rezanie 
asfaltu a pretláčanie popod štátnu komunikáciu. Fyzické práce (samotné výkopy ryhy a pokládka 
kanalizačného potrubia sa začali od 06. 11. 2013). 
 
K termínu 02/2014 bol vybudovaný nasledovný rozsah stavby: 
 
Aktivita I. Kanalizácia: 
• SS. 17. Novoť, kanalizácia: 4 187 m, 
• SS. 31. Zákamenné – Novoť, kanalizačný zberač: 3 732 m, 
• SS. 16. Zákamenné, kanalizácia: 130 m, 
• SS. 24. Babín - Vasiľov, kanalizačný zberač, 100 m, 
 
Stavebné práce sa sústreďovali hlavne na vybudovanie časti stavby, tzv. Míľnik .č. 1. Ide o časť stavby 
ktorá je v kolízii s projektom „Modernizácia ciest obce Novoť s cieľom zlepšenia spojenia na 
slovenskej strane hranice, 
Modernizácia cesty 
III/520006“ v rámci 
cezhraničnej spolupráce STS 
Program Poľsko – Slovenská 
republika. 
 
Na objektoch čistiarní 
odpadových vôd prebiehali 
prípravné práce na zariadení 
staveniska, výkopy 
stavebných jám 
a demontáž/búranie 
pôvodných konštrukcií 
a technológie. 
 
 
 
 

Aktivita III. ČOV Dolný Kubín: 
Do 01/2014 sa stavebné práce na 
tejto aktivite nevykonávali. Od 16. 
01. 2014 začatie stavebných prác 
na ČOV Dolný Kubín. Prípravné 
práce, zriadenie staveniska, 
prípojok, zemné práce, paženie, 
injektovanie, výkop stavebných 
jám. Nádrž zvážaných vôd - výkop 
jamy, podkladný betón. Monoblok - 
výkop stavebnej jamy. 
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Aktivita IV. ČOV Nižná n. Oravou: 
Do 01/2014 sa stavebné práce na tejto aktivite nevykonávali. Od 16. 01. 2014 začatie stavebných 
prác na ČOV Nižná n. Oravou. Prípravné práce, zriadenie staveniska, prípojok, zemné práce, paženie, 
injektovanie, výkop stavebných jám. Odhľahčovacia komora a ČS - výkopové práce, armovanie 
základovej dosky. Aktivačné nádrže - demontáž, hydrovrty, Dosadzovacie nádrže - štetovnice, 
injektáž, výkop základovej jamy. 
 

 
 
 

 


