Informácia o schválení žiadosti o NFP z OPK ŽP na projekt
„Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný
program Kvalita životného prostredia vyhlásilo dňa 3.7.2015 výzvu na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok so zameraním na kanalizácie, ČOV a vodovody z Operačného
programu Kvalita životného prostredia. Cieľom výzvy bolo zlepšiť odvádzanie a čistenie
komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov v zmysle
záväzkov SR voči EÚ.
RVS VV podľa kritérií výzvy bola oprávneným žiadateľom pre poskytnutie NFP pre aglomerácie
Dolná Súča, Horná Súča a Nemšová. Aglomerácia Nemšová zahŕňa mesto Nemšová a obce
Borčice, Bolešov, Kameničany a Slavnica.
V rámci prípravy žiadosti bolo potrebné aktualizovať pôvodnú projektovú dokumentáciu
z predošlého programového obdobia a následne aktualizovať územné rozhodnutie a vodoprávne
povolenia. Vzhľadom na to, že súčasťou aglomerácie Nemšová muselo byť riešené odvádzanie
odpadových vôd aj z obcí Borčice, Bolešov, Kameničany a Slavnica bola odkúpená projektová
dokumentácia pre stavebné povolenie na odkanalizovanie týchto obcí od Považskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. Považská Bystrica.
RVS VV začala s formálnou prípravou žiadosti, ktorá bola predložená na MŽP SR dňa 30.9.2015.
Po procese posudzovania žiadosti bolo dňa 25.1.2016 vydané rozhodnutie o schválení
žiadosti s výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 35.078.273,95 € bez DPH,
pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 38.975.859,95 € bez DPH.
Rozdiel vo výške 10 % v sume 3.897.586 € bude dofinancovaný z vlastných zdrojov žiadateľa.
Následne bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP s MŽP SR dňa 15.3.2016.
Po schválení žiadosti sa uskutočnil proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
Víťazom verejného obstarávania sa stal STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
Bratislava – vedúci člen skupiny dodávateľov, člen skupiny: INPEK s.r.o.
V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na výber stavebného dozora.
Predpokladaný začiatok výstavby je júl 2016, koniec realizácie stavby je december 2017.
V rámci projektu bude realizovaná výstavba novovybudovaných kanalizačných sietí v dĺžke 80,13
km a bude intenzifikovaná ČOV v Nemšovej. V aglomerácii Horná Súča bude vybudovaných 28,84
km kanalizačných sietí, v aglomerácii Dolná Súča 16,55 km a v aglomerácii Nemšová 20,84 km.
Medzi týmito aglomeráciami budú vybudované medziobecné zberače a v obciach kanalizačné
odbočenia v celkovej dĺžke 13,9 km. Bude zrealizovaných 2.443 kanalizačných odbočení
s revíznymi kanalizačnými šachtami. Realizáciou stavby sa zabezpečí zvýšenie počtu
odkanalizovaných obyvateľov o 14.075, celkovo bude odkanalizovaných obyvateľov na ČOV
Nemšová 19.938. Intenzifikácia ČOV zabezpečí modernou technológiou splnenie limitov na
kvalitu vyčistených odpadových vôd. Novovybudovaný bude mechanický stupeň čistenia,
biologické čistenie bude zabezpečené novými objektmi obehovej aktivácie, dosadzovacími
nádržami a terciálnym stupňom dočistenia. V rámci stavby bude zrekonštruovaná prevádzková
budova a ďalšie objekty v areáli ČOV. Odpadové vody budú odvádzané sústavou gravitačnej
a výtlačnej kanalizácie so systémom prečerpávacích staníc.
Zrealizovaním stavby sa dosiahne zvýšenie kvality vody v miestnych tokoch a v recipiente
rieky Váh, zníženie znečistenia povrchových vôd, zlepšenie ochrany významného vodného zdroja
Nemšová a celkové zlepšenie kvality životného prostredia v mikroregióne.

