
 

                       

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU 

 

Názov projektu Rekonštrukcia a modernizácia ČOV v obci Hranovnica 

Kód ITMS 310011A109 

Prijímateľ  

 Obec Hranovnica 

 Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica 

Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os 
1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 
prostredníctvom rozvoja environmentálnej 
infraštruktúry 

Opatrenie  

 

1. Miesto realizácie projektu 

Okres Obec Ulica Číslo 

Poprad Hranovnica Sládkovičova 398/14 

    

 

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časový rámec realizácie 
projektu (MM/RRRR) 

Začiatok realizácie aktivít 
projektu 

Ukončenie realizácie 
aktivít projektu 

02/2017  12/2017 

Výdavky projektu v EUR 

Celkové oprávnené výdavky 1 370 691,06 

Z toho 
NFP 1 302 156,51 

Vlastné zdroje     68 534,55 

 

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu 

Cieľ projektu 

Predmetom projektu  je rekonštrukcia a modernizácia 
existujúcej čistiarne odpadových vôd v rámci existujúcej 
infraštruktúry v obci Hranovnica. Výstup projektu bude 
využívať viac ako 85 % existujúcich obyvateľov napojených 
na verejnú kanalizačnú sieť. Existujúca ČOV nie je kapacitne 
postačujúca, technologické zariadenie je opotrebované a po 
dobe životnosti, niektoré celky sú nefunkčné. Časť 
stavebných objektov je v nevyhovujúcom technickom stave. 
Z uvedeného dôvodu je potrebné existujúcu ČOV 
zrekonštruovať, čím sa zefektívni čistenie odpadových vôd a 
dôjde k zníženiu prevádzkových nákladov čistiarne. 
Stavebný a strojno-technologický stav možno hodnotiť 
vysokou materiálovou a funkčnou opotrebovanosťou. 
Ochranné zábradlia, prepadové rošty, betónové konštrukcie 
si vyžadujú sanáciu. Prevádzkový objekt je vo veľmi zlom 



 

                       

technickom stave, s narušenou celkovou statikou objektu. 
Realizáciou projektu bude naplnený merateľný ukazovateľ - 
počet zrekonštruovaných alebo novovybudovaných ČOV - 1. 
Predmetná investícia je v súlade s platným PHSR a ÚPD obce 
Hranovnica. 

Dosiahnuté výsledky 
projektu vrátane 
merateľných ukazovateľov 

Realizáciou projektu sa dosiahne: 
- intenzifikácia ČOV, ktorá bude v súlade s so smernicou 
Rady 91/271/EHS a s nariadením vlády SR č. 269/2010 Z.z., 
ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého 
stavu vody, 
- dosiahnutie kvality vyčistenej odpadovej vody s 
rešpektovaním emisno– imisného princípu do recipientu 
Hornád v súlade s Nariadením vlády 269/2010 Z. z., 
- vytvorenie kvalitatívne lepších životných podmienok pre 
obyvateľov 

Popis projektu (prínos pre 
regióny, jeho využitie, 
zamestnanosť ap.)  
 
 

 
Nízka kapacita existujúcej čistiarne odpadových vôd 
negatívne ovplyvňovala kvalitu života v obci Hranovnica. Po 
realizácií projektu sa zvýšila kapacita čistiarne odpadových 
vôd zo súčasných 1000 obyvateľov na 3200 obyvateľov, čím 
sa v aglomerácii zlepší čistenie odpadových vôd.  
Realizáciou projektu sa dosiahla: 
intenzifikácia ČOV, ktorá je t. č. v súlade s so smernicou 
Rady 91/271/EHS a s nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z., 
ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého 
stavu vôd; 
kvalita vyčistenej odpadovej vody s rešpektovaním emisno–
imisného princípu do recipientu 
Hornád v súlade s Nariadením vlády 269/2010 Z. z.; 
kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľov, čo 
prispelo k zabezpečeniu trvalo 
udržateľného rozvoja v sociálnej oblasti (zvýšenie 
zamestnanosti počas výstavby a prevádzky),  v ekonomickej 
oblasti (finančne prijateľný spôsob čistenia odpadových vôd) 
a v environmentálnej oblasti (zamedzenie únikov 
splaškových vôd do pôdy a podzemných vôd).  
Prevádzkyschopnosť a údržbu zrekonštruovanej ČOV 
zabezpečuje pracovník Podtatranskej vodárenskej 
prevádzkovej spoločnosti. a. s.. 

Kontakt na prijímateľa 

Obec Hranovnica 
Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica 
Vladimír Horváth 
starosta obce 
JUDr. Lukáš Antoni 
prednosta obecného úradu 
prednosta@hranovnica.sk 
0915 915 092 
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