Ing. Zuzana Klimeková

ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA 3
Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy –
Žaškov, Párnica, Oravská Poruba,
Veličná
za obdobie 05/2022 – 07/2022

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:
SS.01 Žaškov, kanalizácia
V sledovanom období bolo položených 2 777,3 m kanalizačného potrubia. Vybudované boli vetvy: A,
B, B1, B9, B10, B11, B11-1, B12, B12-1. Budovaných bolo 94 ks kanalizačných prípojok kanalizačných
prípojok k rodinným domom, čo predstavuje 419,67m.

Obr. 1: Práce pri budovaní kanalizačných prípojok k rodinným domom v obci Žaškov (SS.01)
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V závere sledovaného obdobia je položených 3 206,52 m kanalizačného potrubia z celkových 10
496,50 m (uvažované bez kanalizačných prípojok), čo predstavuje 30,5% kanalizačného potrubia v obci
Žaškov.
Operatívne boli riešené aj zmeny v trasovaní budovanej kanalizácie v záujme vlastníckych práv
občanov. Zvolané boli rokovania, kde sa hľadali schodné riešenia.

Obr. 2: Osadenie kanalizačnej šachty v obci Žaškov (SS.01)

Obr. 3: Hĺbenie ryhy pre uloženie kanalizačného potrubia a osadenie potrebného pažiacej konštrukcie v obci
Žaškov (SS.01)

SS.02 Párnica, kanalizácia
V sledovanom období bolo položených 2 107,76 m kanalizačného potrubia. Budované boli vetvy: C, C4,
C4-1, B, B2-2, B2-3, B5. Vybudovaných bolo 69 ks kanalizačných prípojok k rodinným domom, čo
predstavuje 311,7m. Výrazným bodom v sledovanom období bol začiatok stavebných prác v štátnej
ceste I/70, čomu predchádzalo vybavenie príslušných povolení potrebných pred zásahom do tohto
cestného telesa.
3

Obr. 4: Stavebné práce v štátnej ceste I/70
v obci Párnica (SS.02)

V závere sledovaného obdobia je položených 2 395,55 m kanalizačného potrubia z celkových 6 393,50
m (uvažované bez kanalizačných prípojok), čo predstavuje 37,4% kanalizačného potrubia v obci
Párnica.

Obr. 5: Stavebné práve v štátnej ceste I/70 v obci Párnica (SS.02)

Súčasťou stavebných prác bola aj preložka dažďového odvodnenia v celkovej dĺžke 9,62 m, ktoré bolo
odhalené pri trasovaní stoky C. Preložených bolo aj 159,57 m verejného vodovodu, ktorý bol v kolízii
s trasovanou kanalizáciou, stokou C4 a C4-1.
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Obr. 6: Dažďové odvodnenie objavené počas realizácie technológie pretlaku kanalizačného potrubia, stoka
„C“ v obci Párnica (SS.02)

SS.05 Žaškov – Oravská Poruba, kanalizačný zberač
V sledovanom období bolo položených 3 196,54 m kanalizačného zberača Žaškov – Oravská Poruba.
Osadené boli revízne, kalníkové a vzdušníkové šachty. Na uvedenom stavebnom súbore zostáva
dobudovať 29 m potrubia vrátane osadenia tlmiacich a kalníkových šácht.

Obr. 7: Stavebné práce - kanalizačný zberač SS.05: položenie výtlačného potrubia, osadená
vzdušníková šachta, vybavenie vzdušníkovej šachty

Územím s vybudovaným úsekom kanalizačného zberača prebehla biologická rekultivácia, uvedenie do
pôvodného stavu a vyčíslenie škody, ktorá nastala jednotlivým užívateľom poľnohospodárskej pôdy.
SS.07 Oravská Poruba – Dolný Kubín, kanalizačný zberač
V sledovanom období stavebné práce na stavebnom súbore nezačali. Predpokladaný termín je
datovaný v mesiacoch august-september, resp. mimo vegetačné obdobie. Prebiehajú však
administratívne úkony (Pokyn na zmenu č. 2) potrebné k povoleniu zmeny trasovania kanalizačného
potrubia v dôsledku prebiehajúcich pozemkových úprav v k.ú. obce Oravská Poruba. Cieľom je uloženie
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kanalizačného potrubia tak, aby jeho trasovaním a ochranným pásmom nebola narušená funkčnosť
a usporiadanie riešeného územia.
Čerpacie stanice v sledovanom období neboli predmetom riešenia.

V závere sledovaného obdobia je vybudovaných 37,2% dĺžky kanalizačného
potrubia na diele „Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica,
Oravská Poruba, Veličná“.

Obr. 8: Obhliadka staveniska pracovníkom OVS, a.s. v rámci zabezpečenia BOZP (SS.01)

V Dolnom Kubíne, dňa 10.08.2022

Ing. Zuzana Klimeková
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