Ing. Zuzana Klimeková

ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA 4
Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy –
Žaškov, Párnica, Oravská Poruba,
Veličná
za obdobie 08/2022 – 10/2022

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
Dňa 09.11.2021 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru a Zmluvu
o poskytnutí služieb asistenta stavebného dozoru.
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“.

Práce na projekte v sledovanom období:
SS.01 Žaškov, kanalizácia
V sledovanom období bolo položených 2 879,02 m kanalizačného potrubia. Vybudované boli vetvy: A,
A1,A2, A3,B, B2,B2-1, B3, B4, B5, B6, B13, C, B8, B9, B12, B12-1. Budovaných bolo 77 ks kanalizačných
prípojok kanalizačných prípojok k rodinným domom, čo predstavuje 502m.
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Obr. 1: Hutnenie ryhy v miestnej komunikácii v obci Žaškov (SS.01)

K dátumu 31.10.2022 je položených 6 085,54 m kanalizačného potrubia z celkových 10 746 m
(uvažované bez kanalizačných prípojok), čo predstavuje 56,63% kanalizačného potrubia v obci Žaškov.
V závere sledovaného obdobia boli ukončené stavebné práce v štátnych komunikáciách, bola
prevedená dočasná úprava asfaltovaním a absolvovali sme obhliadku so správcom komunikácií pred
zimnou údržbou.
Operatívne boli riešené aj zmeny v trasovaní budovanej kanalizácie v záujme vlastníckych práv
občanov. Zvolané boli rokovania, kde sa hľadali schodné riešenia.

Obr. 2: Budovanie kanalizácie - stavebné práce v ceste III. triedy v obci Žaškov (SS.01)
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Obr. 3: Uloženie kanalizačného potrubia, zásyp a hutnenie v obci Žaškov (SS.01)

SS.02 Párnica, kanalizácia
V sledovanom období bolo položených 1 460,33 m kanalizačného potrubia. Budované boli vetvy: A, B,
B2, B2-1, B2-2, B2-3, C, C1, C2, C4, C4-1. Vybudovaných bolo 105 ks kanalizačných prípojok k rodinným
domom, čo predstavuje 421,38m.
V sledovanom období boli z ukončené stavebné práce v štátnych cestách. Bola prevedená dočasná
úprava asfaltovaním a príprava na zimnú údržbu.
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Obr. 4: Stavebné práce v štátnej ceste I/70 v obci Párnica (SS.02)

V závere sledovaného obdobia je položených 4 664m kanalizačného potrubia z celkových 7 757,5 m
(uvažované bez kanalizačných prípojok), čo predstavuje 60,13% kanalizačného potrubia v obci Párnica.
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Súčasťou stavebných prác bola aj preložka dažďového odvodnenia v celkovej dĺžke 55,44 m, ktoré bolo
odhalené pri trasovaní stoky B6. Preložených bolo aj 264,39 m verejného vodovodu, ktorý bol v kolízii
s trasovanou kanalizáciou, stokou C4.

Obr. 5: Dažďové odvodnenie objavené počas realizácie technológie pretlaku kanalizačného potrubia, stoka
„B6“ v obci Párnica (SS.02)

V závere sledovaného obdobia boli ukončené stavebné práce v štátnych cestách. Bola prevedená
dočasná úprava asfaltovaním a príprava na zimnú údržbu.

Obr. 6: Dočasná úprava štátnej cesty I/70 v obci Párnica (SS.02)

SS.05 Žaškov – Oravská Poruba, kanalizačný zberač
V sledovanom období na stavebnom súbore SS.05 Žaškov - Oravská Poruba, kanalizačný zberač
neprebiehali. V súčasnosti je položených 3 690m z celkových 3 719m, čo predstavuje 99,2%. Zostáva
dobudovať 29 m potrubia vrátane osadenia tlmiacich a kalníkových šácht.
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Obr. 7: Stavebné práce - kanalizačný zberač SS.05: osadená vzdušníková šachta

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
Stavebné práce na stavebnom súbore začali prebiehať v mesiaci 10/2022 v smere od Dolného Kubína.
Položených bolo 347,82 m kanalizačného potrubia, čo predstavuje 12,98%.

Obr. 8: Vytýčená trasa kanalizačného potrubia PP DN400, stoka A (SS.07) a stiahnutá ornica
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Obr. 9: Výkop ryhy pre uloženie kanalizačného potrubia PP DN400, stoka A (SS.07)

Časť Diela vybudovala OVS, a.s.:
Rozhodnutím MŽP SR zo dňa 21. 03. 2016 bola žiadosť o NFP neschválená. Dôvodom neschválenia bol
nedostatok finančných prostriedkov vyčlenených v rámci výzvy.
Na základe týchto skutočností Oravská vodárenská spoločnosť v roku 2016 rozhodla, že bude práce
realizovať z vlastných zdrojov. Výstavba časti diela (výtlačné potrubie SS.07 Oravská Poruba-Dolný
Kubín, kanalizačný zberač) začala v 07/2017. Projekt bol budovaný v zmysle stavebného povolenia a
dokumentácie pre stavebné povolenie. Položených bolo 986m výtlačného potrubia. Z uvedeného
vyplýva, že v závere sledovaného obdobia je SS.07 Oravská Poruba-Dolný Kubín, kanalizačný zberač
vybudovaný na 49,34% projektovanej dĺžky kanalizačného potrubia.
Čerpacie stanice (ČS):
V sledovanom období boli aktualizované stanoviská SSD k NN pripojeniam jednotlivých ČS a ich
odberným miestam. Uzatvorené boli zmluvy o pripojení zariadení užívateľa do distribučnej sústavy, na
základe ktorých v nasledujúcom období pristúpime k realizácii NN pripojení jednotlivých ČS.
Prestavanosť jednotlivých stavebných objektov Diela k 11/2022:





SS.01 Žaškov - 56,63%
SS.02 Párnica - 60,13%
SS.05 Žaškov - Oravská Poruba, kanalizačný zberač - 99,2%
SS.07 Oravská Poruba - Dolný Kubín, kanalizačný zberač - 49,34%

V závere sledovaného obdobia je vybudovaných 66,36% dĺžky kanalizačného potrubia na
diele „Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná“.
V Dolnom Kubíne, dňa 16.11.2022

Ing. Zuzana Klimeková
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