
 

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU 

 

Názov projektu 
Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom – 
odkanalizovanie 

Kód ITMS 310011A011 

Prijímateľ  Názov Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s. 

 Sídlo Kuzmányho 25, 036 80 Martin 

Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os 
1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 
prostredníctvom rozvoja environmentálnej 
infraštruktúry 

Opatrenie 
Špecifický cieľ 1.2.1: Zlepšenie odvádzania a čistenia 
komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 
000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ 

 

1. Miesto realizácie projektu 

Okres Obec Ulica Číslo 

Martin Turčiansky Peter - - 

Martin Košťany nad Turcom - - 

 

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časový rámec realizácie 
projektu (MM/RRRR) 

Začiatok realizácie aktivít 
projektu 

Ukončenie realizácie 
aktivít projektu 

 apríl 2016 31.1.2018 

Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 3 825 336,18 EUR 

 Z toho NFP 3 442 802,56 EUR 

  Vlastné zdroje   382 533,61 EUR 

 

 

 

 

 

 



 

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu 

Cieľ projektu 

Účelom projektu je dobudovanie kanalizácie a odvedenie 
OV z doposiaľ neodkanalizovaných častí obce ako aj z novo 
navrhovanej IBV v obci Turčiansky Peter a Košťany nad 
Turcom. Tak isto projekt rieši aj výstavbu vodovodnej siete 
pre novo navrhovanú IBV v obci Turčiansky Peter a Košťany 
nad Turcom v spoločnej ryhe s kanalizáciou. Dobudovanie 
odkanalizovania obci je navrhnuté gravitačnou splaškovou 
kanalizáciou s miestnym prečerpávaním splaškových 
odpadových vôd cez čerpacie stanice a čistením odpadových 
vôd na ČOV Vrútky. Dobudovaním kanalizácie a tým i 
odvedením odpadových vôd z neodkanalizovaných častí 
spomínaných obcí sa jednoznačne zlepší životné prostredie 
v regióne. Zlikvidujú sa žumpy, ktoré môžu byť netesné a 
zamedzí sa nekontrolovateľnému vypúšťaniu splaškových 
vôd. V rámci projektu sa vybuduje 6,6035 km splaškovej 
kanalizácie, vyhotoví sa 270 kanalizačných zaústení ďalej sa 
vybuduje 2,516 km vodovodného potrubia s toho je 2,099 
km vedené spoločnej v jednej ryhe so splaškovou 
kanalizáciou. V rámci projektu sa zvýši počet obyvateľov so 
zlepšeným čistením OV o 756 obyvateľov a zásobovaním 
pitnou vodou o 140 obyvateľov. V súčasnosti je pripojených 
na splaškovú kanalizáciu s čistením odpadových vôd na ČOV 
Vrútky 2 326 obyvateľov. Po vybudovaní projektu bude 
napojených na splaškovú kanalizáciu s čistením OV na ČOV 
Vrútky v predmetnej aglomerácii 3 082 obyvateľov. 

Dosiahnuté výsledky 
projektu vrátane 
merateľných ukazovateľov 

Prehľad merateľných ukazovateľov projektu  
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanal. 
prípojok) km 6,6035  
Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez 
vodovod. prípojok) km 2,0990  
Počet zrekonštruovaných alebo novovybudovaných ČOV 
počet 0,0000  
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej 
vody osoby 140,0000  
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením 
komunálnych odpadových vôd EO 756,0000  

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

Vybudovaná kanalizácia je napojená na existujúci zberač 
stokového systému Martin a odpadové vody sú odvedené a 
čistené na ČOV Vrútky, ktorá vyhovuje tak z hľadiska 
kapacity ako aj kvality čistenia odpadových vôd. 
Rozšírením existujúcej kanalizačnej siete aglomerácie 
Žabokreky došlo k pripojeniu nenapojených obyvateľov a 
odvedeniu odpadových vôd na ČOV Vrútky, ktorá bola 
rekonštruovaná v prostriedkov EÚ (ISPA) práve pre tento 
účel. Realizácia projektu eliminuje znečisťovanie životného 
prostredia (kontaminácia podzemných, povrchových vôd a 
pôdy splaškovými odpadovými vodami), vytvorili sa 



 

kvalitnejšie životné podmienky pre obyvateľstvo a zvýšila sa 
konkurencieschopnosť regiónu. Projekt prispel k plneniu 
záväzkov SR voči EÚ v oblasti odvádzania a čistenia 
komunálnych odpadových vôd. 
Realizáciou projektu sa v aglomerácii Žabokreky splnil 
minimálny limit napojenosti 85 % a aglomerácia bude 
považovaná za vyriešenú. 
Novovybudovanú kanalizačnú sieť prevádzkuje Turčianska 
vodárenská spoločnosť, a. s.. 

Zaujímavé informácie 
o projekte ( jeho príbeh)  

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok 
realizácie prvej hlavnej aktivity): Apríl 2016 
 
Hlavné aktivity projektu 
1. Stoková sieť 
2. Vodovodná sieť 
 
Podporné aktivity projektu 
Popis podporných aktivít: dočasný pútač, stála tabuľa 
 
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: Január 2018 

Kontakt na prijímateľa 

 
Projektový manažér:  
 
Subjekt: Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 
  
Telefonický kontakt: +421 907 830 258 
  
E-mail: beata.zuborova@turvod.sk 
 
    
Štatutárny orgán: 
  
Subjekt: Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 
  
Telefonický kontakt: +421 907 830 540 
  

E-mail: alena.chudikova@turvod.sk 
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