
 

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU 

 

Názov projektu Rozšírenie kapacity ČOV Lozorno 

Kód ITMS 310011A089 

Prijímateľ  Názov Obec Lozorno 

 Sídlo Hlavná 1, 900 55 Lozorno  

Operačný program 310000 Kvalita životného prostredia 

Prioritná os 

310010 – 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 

prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

infraštruktúry  

Opatrenie 
1.2.1. Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych 

vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov 

 

1. Miesto realizácie projektu 

Okres Obec Ulica Číslo 

Malacky Lozorno Čistiareň 

odpadových vôd 

- 

 

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časový rámec realizácie 
projektu (MM/RRRR) 

Začiatok realizácie aktivít 
projektu 

Ukončenie realizácie 
aktivít projektu 

 03/2016 12/2016 

Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 174 763,62 EUR 

 Z toho NFP 166 025,45 EUR 

  Vlastné zdroje   8 738,19 EUR 

 

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu 

Cieľ projektu 

Cieľom realizácie projektu bolo zlepšenie odvádzania a 

čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 

2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ. Hlavnou aktivitou 

projektu bola čistiareň odpadových vôd. 



 

Dosiahnuté výsledky 
projektu vrátane 
merateľných ukazovateľov 

Stavebným zámerom čistiarne odpadových vôd bola 

ekologická vodná stavba, ktorá mala charakter rekonštrukcie 

a intenzifikácie. Zahŕňala v sebe dodávku nového strojno-

technologického zariadenia a intenzifikáciu kalového 

hospodárstva jestvujúcej ČOV dobudovaním stupňa 

odvodnenia kalu. Predmetom projektu bolo zvýšenie 

kapacity čistiarne odpadových vôd v obci Lozorno s cieľom 

zvýšiť počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych 

vôd, na čo nadväzujú aj merateľné ukazovatele projektu. 

Zrealizovaním projektu bola rozšírená kapacita ČOV 

v Lozorne v počte 1 ks. Rozšírením kapacity ČOV Lozorno bola 

dosiahnutá cieľová hodnota počtu obyvateľov (3 500 EO) so 

zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd.  

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

Realizáciou projektu sa zvýšila kapacita čistiarne odpadových 

vôd a množstvo obyvateľov obce pripojených na kanalizačnú 

sieť. ČOV je kapacitne schopná čistiť odpadové vody pre 3 

500 EO. Prípojky boli vybudované aj pre marginalizovanú 

rómsku komunitu, čo má pozitívny vplyv kvalitu života 

obyvateľov rómskej osady a na  životné prostredie v jej okolí. 

Zrealizovaný projekt priaznivo vplýva na ochranu kvality 

životného prostredia celej obce, a to na základe zabránenia 

úniku výparov čpavku do ovzdušia, nakoľko novo inštalované 

zariadenia neprodukujú cudzorodý zápach. Zlepšili sa životné 

podmienky pre vodnú flóru a faunu v recipiente Suchý potok. 

Z urbanistického hľadiska realizácia projektu má za následok 

vyšší štandard kultúry bývania a značnou mierou prispel 

k ozdraveniu životného a pracovného prostredia v obci. 

Zrealizovanie projektu predstavuje splnenie súčasnej 

základnej požiadavky na vybavenosť územia zabezpečujúcu 

trvalo udržateľný rozvoj obce. 

Kontakt na prijímateľa 

starosta@lozorno.sk, Ľubomír Húbek, tel.: 0905 530 623, 

polakova@lozorno.sk, Mgr. Ivana Poláková, tel.:  

02/69204318 
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