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. 01 za obdobie 09/2013 – 11/2013
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
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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.
Projekt spĺňa požiadavky smerníc EU 91/271/EEC o komunálnych odpadových vodách vyriešením 5
aglomerácií 2 000 – 10 000 EO, 2 aglomerácií nad 10 000 – 15 000 EO a 1 aglomerácie nad 15 000 –
150 000 EO, riešené aglomerácie sú v súlade s Národným programom SR a s Operačným programom
Životné prostredie.
Začiatok výstavby: 09/2013
Koniec výstavby: 12/2015

Celkové investičné výdavky projektu:
50 690 860,34 €
Celkové oprávnené výdavky:
41 270 876,10 €
Príspevok poskytovateľa EÚ a SR:
36 941 561,20 €
Vlastné zdroje prijímateľa:
6 490 813,90 €
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,

Proces verejného obstarávania:
Verejné obstarávanie zhotoviteľa stavebných prác:
Dňa 15. 05. 2012 bolo vo vestníku ÚVO zverejnené oznámenie. Dňa 16. 08. 2012 sa uskutočnilo
otváranie ponúk. Nasledoval proces verejného obstarávania. Listom MŽP SR č. 3061/2013-5.5,
44721/2013 z 28. 08. 2013 bol vydaný pokyn na podpis zmluvy a zároveň bola vykonaná
administratívna kontrola VO do štádia pred podpisom zmluvy. Dňa 20. 09. 2013 prijímateľ predložil
na MŽP SR podpísanú zmluvu na stavebné práce na administratívnu kontrolu vrátane príloh k zmluve.
Listom MŽP SR č. 3061/2013-5.5, 48873/2013 z 24. 09. 2013 bol odsúhlasený proces VO, zmluva o
dielo a bol vydaný záver z administratívnej kontroly, že je možné pristúpiť k financovaniu.
Služby stavebného dozoru:
Dňa 15. 05. 2012 bolo vo vestníku ÚVO zverejnené oznámenie. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk je z
dňa 1. 10. 2012, odoslanie informácie o výsledku z 05. 10. 2012. Dňa 20. 09. 2013 prijímateľ predložil
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na MŽP SR podpísanú zmluvu o poskytnutí služieb na administratívnu kontrolu vrátane príloh k
zmluve. Listom MŽP SR č.3061/2013-5.5, 48868/2013 z 24. 09. 2013 bol odsúhlasený proces VO,
zmluva na služby a bol vydaný záver z administratívnej kontroly, že je možné pristúpiť k financovaniu.
Propagácia a publicita projektu:
Na MŽP SR bol dňa 22. 03. 2013 odovzdaný na administratívnu kontrolu návrh súťažných podkladov
na „propagáciu a publicitu“. Dňa 04. 09. 2013 prijímateľ predložil na MŽP SR konečnú verziu
súťažných podkladov na propagáciu a publicitu na administratívnu kontrolu. MŽP SR listom č.
3061/2013-5.5, 47384/2013 z 16. 09. 2013 odsúhlasilo súťažné podklady a vyzvalo na proces VO.
OVS, a.s. zverejnilo výzvu na predkladanie ponúk vo vestníku č. 188/2013 dňa 26. 09. 2013 (15933WYS). Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo vestníku Verejného obstarávania č. 188/2013
z 26. 09. 2013 pod č. 15933-WYS. Otváranie obálok bolo dňa 23. 10. 2013. Dňa 31. 01. 2014 bola
podpísaná zmluva o dielo.

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).
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