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Projekt: 

„Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, 
Veličná.“ 
Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie, zo štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie a z vlastných zdrojov Oravskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s. Dolný Kubín. Druh projektu – dopytovo orientovaný. 

Základné údaje: 
Kód projektu:  
310011A105 
 
Kód výzvy: 
OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1 
 
Prioritná os: 
Udržateľné využívane prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry 
 
Investičná priorita: 
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 
uvedených požiadaviek 
 
Špecifický cieľ: 
Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO 
v zmysle záväzkov SR voči EÚ 
 
Riadiaci orgán: 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
 
Sprostredkovateľský orgán: 
Slovenská agentúra životného prostredia 
 
Prijímateľ pomoci: 
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 
 
Časové väzby: 
Začiatok výstavby: 12/2021 
Koniec výstavby: 12/2023 
 
Celkové oprávnené výdavky:  
17 694 957,18 € 
 
Nenávratný finančný príspevok:  
15 925 461,46 € 
 
Vlastné zdroje Prijímateľa:  
1 769 495,72 € 
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Zhotoviteľ stavby: 
Združenie „ORAVA VSCVH“: 
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. 
Bratislava 
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 
Banská Štiavnica 
VÁHOSTAV – SK, a.s. 
Bratislava 
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 
Bratislava 
 
Stavebný dozor: 
G – Consult - Ing. Vladimír Gejdoš, Šaľa - HIS 
GeMaDe, s.r.o. – Ing. Eugen Dedinský, Nižná - ASD 

Z histórie projektu: 
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. začala pripravovať projekt kanalizácie v regióne dolnej Oravy 
s názvom „Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná“ od roku 
2005. Na túto stavbu bolo vydané stavebné povolenie č. A/2012/00038/SIM zo dňa 16. 01. 2012 ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 02. 2012. 
 
Dňa 27. 11. 2015 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na základe výzvy pre 
financovanie projektov z fondov EÚ v programovom období 2014 – 2020 v aglomeráciách do 10 000 
EO. Táto žiadosť však bola dňa 21.03.2016 zamietnutá v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov 
vyčlenených v rámci výzvy. Na základe uvoľnenia finančných prostriedkov a predĺženia programového 
obdobia 2014 – 2023 bola dňa 18. 02. 2021 ŽoNFP na projekt „Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – 
Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná“ schválená. Dňa 06.04.2021 došlo k podpísaniu Zmluvy 
o NFP. Dňa 14.04.2021 nadobudla Zmluva o NFP účinnosť. 

Realizované stavebné objekty: 
 
SS.01 Žaškov, kanalizácia 
SS.02 Párnica, kanalizácia 
SS.05 Žaškov – Oravská Poruba, kanalizačný zberač 
SS.07 Oravská Poruba – Dolný Kubín, kanalizačný zberač 
 
Realizáciou projektu bude na novú kanalizačnú sieť napojených 2 100 ekvivalentných obyvateľov z obcí 
Žaškov, Párnica a časti obce Oravská Poruba (čo zodpovedá 85%-nej napojiteľnosti). Odpadové vody 
týchto producentov budú čistené na existujúcej ČOV Dolný Kubín. 
V rámci projektu sa vybuduje 22, 997 86 km gravitačnej kanalizácie, 6 ks čerpacích staníc odpadových 
vôd a 7,005 23 km výtlačného kanalizačného potrubia.  
 

 

Práce na projekte v sledovanom období: 
Dňa 09.11.2021 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru a Zmluvu 
o poskytnutí služieb asistenta stavebného dozoru. 
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Dňa 07.12.2021 bola podpísaná  zmluva  so zhotoviteľom stavby na výkon stavebných prác a dňa 
08.12.2021 nadobudla  Zmluva o Dielo účinnosť. 

Stavebný dozor v zmysle čl. 8.1. Všeobecných zmluvných podmienok vyhlásil začiatok stavebných prác 
na Diele „Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná“ na 
21.12.2021. 

Dňa 22.02.2022 OVS, a.s. - Objednávateľ stavebných prác, oficiálne odovzdal Stavenisko Zhotoviteľovi 
– združeniu „ORAVA VSCVH“. Predpokladaný začiatok fyzických prác je v prvej polovici marca 2022, 
avšak za vhodných podmienok počasia. 

V sledovanom období 11/2021 – 01/2022 samotné výkopové práce na Diele nezačali. Prebiehali 
prípravné práce ako predkladanie subdodávateľov, predkladanie dokumentácie v zmysle Zmluvy 
o Dielo ako organizačná schéma, stojno-technické vybavenie, PPP, BOZP, POZP, HMNG a i. 
 
 

 
Obr.1: Spracovaný návrh dočasného pútača - Billboard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


