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Stručný popis projektu 

 
Projektom dotknutá oblasť zahŕňa aglomerácie Trenčín, Nové mesto nad Váhom, 

Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice, Trenčianske Stankovce a Chocholná – Velčice. 
Realizovaním projektu sa 11 650 obyvateľov napojí na novovybudovanú kanalizačnú sieť 
a zároveň bude vybudovaním nových rozvodov pitnej vody  zabezpečená dodávka kvalitnej 
pitnej vody v dostatočnom množstve pre 3 121 obyvateľov. 

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie súladu so smernicou Rady 91/271/EHS 
o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a Nariadenia 
1882/2003/ES.   
 

Špecifickými cieľmi projektu sú:  
- intenzifikácia komunálnych ČOV Trenčín – ľavý breh, ČOV Nové Mesto n/V,  
ČOV Trenčianska Teplá, ČOV Trenčianske Stankovce a výstavba komunálnej 
ČOV Ivanovce. Všetky ČOV sú navrhované tak, aby spĺňali legislatívne 
požiadavky, t. j súlad s Nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z.;  

- výstavba verejnej kanalizácie v aglomeráciách Trenčín, Trenčianske Teplice, 
Trenčianske Stankovce a Chocholná-Velčice tak, aby na verejnú kanalizáciu bolo 
pripojených min. 85% existujúcich producentov v aglomeráciách;  

- zabezpečenie pripojenia obyvateľstva na zdroj pitnej vody v obciach Podolie, 
Pobedim a Očkov vybudovaním verejných vodovodov s využitím kapacity 
jestvujúcich vodárenských sústav. 

 
Realizácia projektu prispeje k uplatňovaniu nasledovných smerníc Európskej únie: 

- 91/271/EHC o čistení komunálnych odpadových vôd 
- 2000/60/EEC rámcová smernica o vodách 

 
Projekt je koncipovaný tak, aby boli zaistené v maximálnej miere nasledovné aspekty: 

1.  Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť na existujúcu environmentálnu 
infraštruktúru 

2.   Uskutočniteľnosť jednotlivých plánovaných aktivít 
3.   Technicko-prevádzková efektívnosť 

 
 
Predkladaný projekt možno rozdeliť na tri hlavné komponenty definované ako „Oblasti“, 

ktoré pozostávajú z jednotlivých „Aktivít“. Podrobný rozpis aktivít je vo výročnej správe 
TVK a.s. za rok 2010. 
 
 Oblasť A – Intenzifikácia a výstavba ČOV 

Dobudovanie, rozšírenie a intenzifikácia 4 jestvujúcich komunálnych ČOV Trenčín, 
ČOV Nové Mesto nad Váhom, ČOV Trenčianska Teplá, ČOV Trenčianske Stankovce 



a vybudovanie novej ČOV Ivanovce za účelom zabezpečenia ich potrebnej kapacity 
a eliminácie nutrientov privádzaného znečistenia pri súčasnom dosahovaní limitných 
ukazovateľov znečistených odpadových vôd v súlade s Nariadením vlády SR 269/2010 Z.z. 
a smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice 
Komisie 98/15/ES a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES. 
Intenzifikované ČOV a nová ČOV budú mať kapacitu 113 200 EO. 
 Oblasť B - Výstavba kanalizačných systémov 

Zvýšenie a zabezpečenie pripojenia na verejnú kanalizáciu min. 85% existujúcich 
producentov v projektových územiach vybudovaním 50 372 m gravitačnej kanalizácie, 33 ks 
čerpacích staníc, 8 396 m výtlačného kanalizačného potrubia. Na novovybudovaný 
kanalizačný systém sa novo pripojí 11 650 obyvateľov 
 Oblasť C - Výstavba vodovodov 

Zabezpečenie pripojenia obyvateľstva na zdroj nezávadnej pitnej vody dobudovaním 
verejných vodovodov s využitím kapacity stávajúcich vodárenských sústav (skupinových 
vodovodov SKV). V rámci projektu sa vybuduje 26 606 m vodovodného potrubia, na ktoré sa 
novo pripojí 3 121 obyvateľov.  

Vzhľadom na uvedené investičné aktivity sú jednotlivé finančné objemy nasledovné: 

Celkové rozpočtové náklady projektu bez DPH 70 360 979,54 € 

Oprávnené náklady pre určenie výšky grantu 69 558 918,54 € 

Požadovaný grant z Kohézneho fondu 48 344 489,59 € 

Národné spolufinancovanie (štátny rozpočet) 8 531 380,52 € 

Národné spolufinancovanie (žiadateľ) 12 683 048,44 €  

 

Výška spolufinancovania bola určená na základe výsledkov finančnej analýzy vykonanej 
metodikou medzery vo financovaní.  

Požadovaný grant z Kohézneho fondu predstavuje 69,50 % oprávnených nákladov na 
zrealizovanie projektu. 
 



Časová postupnosť pri schvaľovaní projektu 
 

V súlade s § 19 ods. 4 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej 
z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov bola TVK a.s. povinná predložiť 
riadiacemu orgánu na schválenie projektový zámer veľkého projektu. Ďalej bola TVK a.s. 
v zmysle vyššie uvedeného zákona povinná doručiť na riadiaci orgán žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) spolu so žiadosťou o potvrdenie pomoci (ďalej len 
„ŽoPP“). Po kontrole splnenia podmienok na poskytnutie pomoci určených v ozname 
o predkladaní projektového zámeru veľkého projektu a po preverení súladu ŽoNFP 
s osobitnými predpismi bola príslušná ŽoPP predložená Európskej komisii na schválenie. 
 

- 30. 10. 2008 TVK a.s.  predložila projektový zámer veľkého projektu „Intenzifikácia 
ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom 
regióne“; 

- 18. 3. 2009 po zapracovaní pripomienok a doplnení chýbajúcich náležitosti bol 
projektový zámer riadiacim orgánom schválený; 

- 2. 6. 2009 TVK a.s. predložila štúdiu uskutočniteľnosti (ďalej len „ŠU“); 

- 8. 7. 2009 TVK a.s. prezentovala ŠU; 

- 2. 9. 2009 po zapracovaní pripomienok bola ŠU riadiacim orgánom schválená; 

- 14. 12. 2009 TVK a.s. predložila ŽoPP; 

- 28. 1. 2010 TVK a.s. prezentovala ŽoPP; 

- 21. 4. 2010 po zapracovaní pripomienok bola ŽoPP riadiacim orgánom schválená; 

- 23. 6. 2010 TVK a.s. predložila  ŽoNFP; 

- 19. 8. 2010 po doplnení chýbajúcich náležitostí bola ukončená kontrola formálnej 
správnosti ŽoNFP; 

- 27.8.2010 po ukončení predbežnej finančnej kontroly bola ŽoNFP postúpená na 
odborné hodnotenie; 

- 8. 9. 2010  bol úspešne ukončený proces odborného hodnotenia ŽoNFP; 

- 21. 9. 2010 MPŽPaRR SR predložilo ŽoPP na schválenie Európskej komisi 

- 24.11.2010     vláda vzala na vedomie informáciu o predložení projektu  s názvom 
„inenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou 
v Trenčianskom regióne“ na schválenie Európskej komisii v rámci 
operačného programu Životné prostredie 

- V januári 2011 naša spoločnosť obdržala pripomienky k projektu zo strany Európskej 
Komisie, ktoré  sa týkali hlavne analýzy udržateľnosti projektu, 
inštitucionálnych vzťahov TVK-TVS, enviromentálnych vzťahov (EIA). 
Spoločnosť zodpovedala na pripomienky, vrátane podnikateľského zámeru 
spoločnosti. 

- 17.5.2011 bola žiadosť o potvrdenie pomoci dopracovaná o stanoviská k pripomiekam EK 
zaslaná do Bruselu. 

 
Pri celej príprave veľkého projektu bola využívaná pomoc iniciatívy JASPERS. Experti 

iniciatívy pripomienkovali dokumenty predkladané TVK a.s. (ŠU, ŽoPP) a to aj viacnásobne - 



po zapracovaní vznesených pripomienok. Predstavitelia iniciatívy JASPERS sa taktiež 
zúčastnili návštevy projektovej lokality a prezentácie ŽoPP. Po schválení ŽoPP riadiacim 
orgánom experti iniciatívy JASPERS vystavili tzv. Completion Note (konečnú správu), ktorá 
bola predložená spolu s predmetným projektom Európskej komisii. 

 

Obstaranie prác na realizáciu uvedených aktivít ako aj služieb na odborný dohľad nad 
plnením podmienok budúcej zmluvy o dielo podlieha  verejnému obstarávaniu v zmysle 
platnej legislatívy SR. 

 
TVK a.s. priebežne pripravovala  tendrovú dokumentáciu na práce a služby. Predstavenstvo 
na svojom zasadnutí dňa 12.5.2011 rozhodlo, že Verejné obstarávanie  dodávateľa na práce aj 
na  služby sa uskutoční verejnou súťažou s elektronickou aukciou.  
 
Vzhľadom na dlhodobý priebeh schvaľovacieho procesu je predpokladaný harmonogram 
realizácie projektu nasledovný : 
Verejné obstarávanie  05/2011 – 10/2011 
Realizácia prác  12/2011 – 10/2014 
Skúšobná prevádzka  11/2014 – 10/2015 
Ukončenie projektu  11/2015 – 12/2015 
 

Predložený veľký projekt spĺňa ciele OP ŽP v rámci implementácie prioritnej osi 1 
Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, pričom je v súlade s operačným cieľom 1.1. 
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov a 1.2 Odvádzanie a čistenie 
komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči Európskej únii. 

Realizáciou projektu sa zabezpečí pripojenie obyvateľstva na zdroj nezávadnej pitnej 
vody dobudovaním verejných vodovodov a odvádzanie a čistenie odpadových vôd v súlade 
s legislatívnymi požiadavkami. Projekt prispeje k zlepšeniu životného prostredia a natrvalo 
vyrieši spôsob dodávok pitnej vody a odvádzania a čistenia odpadových vôd v dotknutých 
obciach. Navyše dotknutým obyvateľom zlepší štandard bývania, prispeje k zvýšeniu ich 
životnej úrovne a umožní ďalší rozvoj obcí na úroveň vyspelých štátov Európskej únie. 
 
 


