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.

Polročná správa č. 12 za obdobie 06/2016 – 12/2016
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 20 137
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
vybudovalo
126,1
km
gravitačnej
kanalizácie, 11 ks čerpacích staníc
odpadových vôd a 8,9 km výtlačného
kanalizačného potrubia. Zrekonštruovali sa
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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.

Základné fyzické indikátory po ukončení projektu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dĺžka gravitačnej kanalizácie: 126 092,72 m
Dĺžka tlakovej kanalizácie: 8 924,07 m
Celková dĺžka kanalizácie: 135 016,79 m
Počet prípojok: 4782 ks
Počet kanalizačných šácht: 3390 ks
Dĺžka kanalizačných prípojok: 26 249,47 m
Počet čerpacích staníc (ČS): 11 ks
Predpokladaný počet napojených obyvateľov: 20 137 obyvateľov
ČOV Nižná n. Oravou (26 000 EO): 1 ks
ČOV Dolný Kubín (23 000 EO): 1 ks

Základné finančné údaje po ukončení projektu:
•
•
•
•

Celkové výdavky: 42 035 478,41 €
Celkové oprávnené výdavky: 36 711 969,76 €
Príspevok NFP (EÚ + SR): 34 876 371,15 €
Príspevok OVS, a.s.: 7 159 107,26 €
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Harmonogram projektu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekt nadväzuje na I. etapu projektu ktorý bol ukončený 31. 08. 2009,
26. 08. 2010 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt etapy II.,
15. 05. 2012 bolo vo vestníku ÚVO zverejnené oznámenie na výber zhotoviteľa stavebných prác,
14. 11. 2012 Európska komisia schválila projekt,
28. 08. 2013 bol vydaný pokyn MŽP SR na podpis zmluvy na stavebné práce,
Zmluva o dielo na stavebné práce bola uzavretá dňa 03. 09. 2013,
Administratívny pokyn na začatie stavebných prác bol vydaný dňa 12. 09. 2013,
Dňa 24. 09. 2011 je oficiálny termín začatia stavebných prác a služieb stavebného dozoru,
Dňa 21. 12. 2015 bol vystavený Preberací protokol Sekcie č. 1 a č. 2.,
Dielo bolo prebraté k 21. 12. 2015. Od tohto termínu plynula lehota na oznámenie vád v dĺžke
365 dní do 20. 12. 2016,
30. 06. 2016 bolo ukončenie realizácie aktivít projektu NFP,
20. 12. 2016 bol termín ukončenia 365 dňovej lehoty na oznámenie vád, z dôvodu
pretrvávajúcich vád diela nedošlo k vydaniu protokolu o vyhotovení diela a lehota na oznámenie
vád bola predĺžená do 30. 06. 2017,

Skúšobná a trvalá prevádzka:
Skúšobná prevádzka stavby a trvalá prevádzka stavby (kolaudácia) bola povolená nasledovnými
rozhodnutiami:
• Rozhodnutie OÚ ŽP Námestovo o povolení stavby do skúšobnej prevádzky č. OU-NO-OSZP2016/012218 z 24. 10. 2016 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 11. 2016 (Aktivita I.),
• Rozhodnutie OÚ ŽP Námestovo o povolení stavby do skúšobnej prevádzky č. OU-NO-OSZP2016/016129 z 24. 10. 2016 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 11. 2016 (Aktivita I., časť
„Vavrečka“),
• Kolaudačné rozhodnutie OÚ ŽP Dolný Kubín č. OU-DK-OSZP-2016/006395/7SV z 13. 12. 2016
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 12. 2016 (Aktivita III., ČOV Dolný Kubín),
• Kolaudačné rozhodnutie OÚ ŽP Námestovo č. OU-NO-OSZP-2016/012219 z 13. 12. 2016 ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 12. 2016 (Aktivita III., ČOV Dolný Kubín),
• Kolaudačné rozhodnutie OÚ ŽP Námestovo č. OU-NO-OSZP-2016/012220 z 15. 12. 2016 ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 12. 2016 (Aktivita IV., ČOV Nižná),
• Rozhodnutie OÚ ŽP Námestovo o povolení stavby do skúšobnej prevádzky č. OU-NO-OSZP2016/018481 z 19. 12. 2016 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 12. 2016 (Aktivita I., časť
„Lokca, Breza, Krušetnica, Sihelné“),
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Súčasný stav projektu:
Dielo je uvedené do trvalej a skúšobnej prevádzky a v rámci lehoty na oznámenie vád prebieha
identifikácia a odstraňovanie vád diela zhotoviteľom stavby.

Stavebné práce:
Zhotoviteľ stavby predložil k ukončeniu lehoty na oznámenie vád, t.j. 12/2016 faktúry č. 01 až č. 23 v
sume vykonaných prác k 30. 06. 2016 vo výške 40 103 437,41 €. Uvoľnené zádržné 10%, t.j. 3 161
200,21 € (zádržné z faktúr č. 1 až č. 20 bolo uvoľnené oproti bankovej záruke) v 12/2016. Lehota na
oznámenie vád v termíne do 20. 12. 2016 bola rozhodnutím stavebného dozora predĺžená a nebol
vydaný protokol o vyhotovení diela. V rámci lehoty na oznámenie vád prebieha identifikácia
a odstraňovanie vád diela zhotoviteľom stavby.
Kanalizácia:
K termínu 06/2016 boli dokončené všetky práce a pokračovali práce na odstraňovaní vád
a nedorobkov v rámci lehoty na oznámenie vád. Preberací protokol na túto sekciu bol vystavený dňa
21. 12. 2015 a od tohto termínu plynie 365 dňová lehota na oznámenie vád do 20. 12. 2016. V rámci
lehoty na oznámenie vád prebieha identifikácia a odstraňovanie vád diela zhotoviteľom stavby.
K termínu 20. 12. 2016 nebol vydaný protokol o vyhotovení diela a bola predĺžená lehota na
oznámenie vád. Stavba je uvedená do skúšobnej prevádzky nasledovnými rozhodnutiami.
Rozhodnutie OÚ ŽP Námestovo o povolení stavby do skúšobnej prevádzky č. OU-NO-OSZP2016/012218 z 24. 10. 2016 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 11. 2016 (Aktivita I.).
Rozhodnutie OÚ ŽP Námestovo o povolení stavby do skúšobnej prevádzky č. OU-NO-OSZP2016/016129 z 24. 10. 2016 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 11. 2016 (Aktivita I., časť
„Vavrečka“). Rozhodnutie OÚ ŽP Námestovo o povolení stavby do skúšobnej prevádzky č. OU-NOOSZP-2016/018481 z 19. 12. 2016 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 12. 2016 (Aktivita I., časť
„Lokca, Breza, Krušetnica, Sihelné“). Aktivita je v skúšobnej prevádzke.
ČOV Nižná n. O.:
K termínu 06/2016 prebiehali dokončovacie práce a práce na odstraňovaní vád a nedorobkov a
terénne úpravy. ČOV pracovala v režime skúšobnej prevádzky. Dielo prebraté k 29. 05. 2015 a 05. 10.
2015. Rozhodnutie na skúšobnú prevádzku OU-NO-OSZP-2015/010668 z 12. 10. 2015, nadobudlo
právoplatnosť dňa 26. 10. 2015. Predĺženie rozhodnutia na skúšobnú prevádzku OU-NO-OSZP2016/002210 z 24. 02. 2016, nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 03. 2016. Kolaudačné rozhodnutie
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vydané OÚ ŽP Námestovo č. OU-NO-OSZP-2016/012220 z 15. 12. 2016 ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 20. 12. 2016. Na tejto aktivite skončila lehota na oznámenie vád v termíne do 04.
10. 2016 a plynie záručná doba. Aktivita je v trvalej prevádzke (skolaudovaná).
ČOV Dolný Kubín:
K termínu 06/2016 prebiehali dokončovacie práce a práce na odstraňovaní vád a nedorobkov a
terénne úpravy. ČOV pracovala v režime skúšobnej prevádzky. Dielo prebraté k 26. 05. 2015 a 05. 10.
2015. Rozhodnutie na skúšobnú prevádzku OU-NO-OSZP-2015/010667 z 07. 10. 2015, nadobudlo
právoplatnosť dňa 20. 10. 2015. Predĺženie rozhodnutia na skúšobnú prevádzku OU-NO-OSZP2016/002212 z 24. 02. 2016, nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 03. 2016. Kolaudačné rozhodnutie
vydané OÚ ŽP Dolný Kubín č. OU-DK-OSZP-2016/006395/7SV z 13. 12. 2016 ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 15. 12. 2016 a kolaudačné rozhodnutie vydané OÚ ŽP Námestovo č. OU-NO-OSZP2016/012219 z 13. 12. 2016 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 12. Na tejto aktivite skončila
lehota na oznámenie vád v termíne do 04. 10. 2016 a plynie záručná doba. Aktivita je v trvalej
prevádzke (skolaudovaná).
Služby stavebného dozoru:
Na stavbe pracovali stavební dozori v zložení vedúci stavebných dozorov (hlavný inžinier projektu),
stavebný dozor pre kanalizáciu, stavebný dozor pre ČOV Dolný Kubín a stavebný dozor pre ČOV
Nižná. Za sledované obdobie sa využívali aj služby špecialistov, 1x geodet stavby, 1x
strojnotechnologický inžinier, technológ, elektrošpecialista a rozpočtár. Stavebný dozor predložil k
sledovanému obdobiu faktúry č. 1 až č. 12 za obdobie do 07/2016 vo výške 1 844 400,0 €. Lehota na
oznámenie vád v termíne do 20. 12. 2016 bola rozhodnutím stavebného dozora predĺžená, nebol
vydaný protokol o vyhotovení diela. V rámci lehoty na oznámenie vád prebieha identifikácia
a odstraňovanie vád diela zhotoviteľom stavby. Výkon služieb stavebného dozoru k 07/2016: 4063
osobodní.
Propagácia a publicita projektu:
K sledovanému obdobiu 06/2016 boli predložené faktúry č. 01. až 05. v celkovej výške spolu 21 861,€. V termíne do 12/2016 pokračovali práce štandardným spôsobom. V mesiaci 12/2015 bola na
všetkých obciach v súlade so zmluvou vykonaná informačná kampaň na projekte, kde boli všetci
dotknutí občania zvolaní obecným rozhlasom a reklamnými plagátmi. Z kampane je vyhotovená foto
a video dokumentácia. Súčasťou kampane bolo doručenie reklamných predmetov, kalendárikov a
informačných brožúr do každej domácnosti, celkom 5545 domácností. Boli vykonané všetky práce na
zverejnení v tlačových, televíznych a rozhlasových masmédiách a na internetových portáloch. Na
stránke www.ovs.sk boli zverejnené štvrťročné správy. Taktiež boli dodané reklamné a propagačné
materiály. Na stavbe sú osadené pamätné tabule, základný kameň a informačné billboardy. Dňa 29.
04. 2014 sa uskutočnilo slávnostné zahájenie stavby a dňa 26. 10. 2016 sa uskutočnilo slávnostné
ukončenie stavby.
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