Ing. Zuzana Klimeková

ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA 2
Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy –
Žaškov, Párnica, Oravská Poruba,
Veličná
za obdobie 02/2022 – 04/2022

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
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

Práce na projekte v sledovanom období:
Dňa 22.02.2022 OVS, a.s. - Objednávateľ stavebných prác oficiálne odovzdal Stavenisko Zhotoviteľovi
– združeniu „ORAVA VSCVH“ a dňa 31.03.2022 bola stavba slávnostne zahájená.

Obr.1: Slávnostné zahájenie stavby – poklepanie základného kameňa
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V týchto dňoch už prebiehali práce v teréne, ako vytýčenie stavby, vytýčenie inžinierskych sietí,
zabezpečovanie materiálového a strojového vybavenia, osadenie dočasných pútačov a iné.
V záujme zabezpečenie čo najlepšej informovanosti obyvateľstva v obciach, kde je budovaná verejná
kanalizácia boli okrem dodaných plagátov, letákov a propagačných materiálov realizované aj verejné
hovory a to dňa 02.03.2022.

Obr. 2: Billboard – osadený pri ČOV Dolný Kubín

Obr.3: Verejný hovor v obci Párnica a Žaškov
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Výkopové práce na diele „Odkanalizovanie dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná“
začali prebiehať v polovici marca na stavebnom objekte „SS. 05 Žaškov - Oravská Poruba, kanalizačný
zberač“.

Obr.4: Výkopové práce na SS.05 Žaškov – Oravská Poruba, kanalizačný zberač

Obr.5: Výkop ryhy pre výtlačné potrubie V1 a jej zabezpečenie pažením (SS.05)

Obr.6: Položenie výtlačného potrubia V1 (SS.05)
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Od 23.03.2022 sa pracuje aj na stavebnom objekte „SS.01 Žaškov, kanalizácia. Začalo sa frézovaním
na uliciach Lackovská (stoka B10) a Roveň (stoka B12), pokračuje sa ulicami Rekovo (stoka B9),
Kozlovská (stoka B11, B11-1) a Majdovská (stoka B12-1).

Obr.7: Zriadené stavenisko v obci Žaškov (SS.01)

Obr.8: Frézovanie miestnej komunikácie v obci Žaškov (SS.01)
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Od začiatku apríla sa výkopové práce realizujú aj na stavebnom súbore SS.02 Párnica, kanalizácia.
Realizovaná je aktuálne stoka C, C4, C4-1, B2-1, B2-3.

Obr.9: Hĺbenie ryhy pre položenie kanalizačného potrubia v obci Párnica (SS.02)

V sledovanom období sa stavebné práce na stavebnom súbore SS.02 Oravská Poruba – Dolný Kubín,
kanalizačný zberač nevykonávali. Vzhľadom na prebiehajúce pozemkové úpravy v k.ú. obce Oravská
Poruba, vznikla požiadavka na posun trasy kanalizačného potrubia do plánovanej komunikácie.
Pokynom na zmenu stavebného dozoru bola táto zmena zaznamenaná a posunutá na spracovanie
Zhotoviteľovi.

6

