INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v obci
Liptovská Teplička - 2 stavba
310011A080

Názov projektu
Kód ITMS
Prijímateľ

Názov

Obec Liptovská Teplička

Sídlo

Štefana Garaja 398/16, 059 40 Liptovská Teplička
Kvalita životného prostredia

Operačný program

1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov
prostredníctvom rozvoja environmentálnej
infraštruktúry
1.2.1. Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych
odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v
zmysle záväzkov SR voči EÚ

Prioritná os

Opatrenie

1. Miesto realizácie projektu
Okres
Poprad

Obec

Ulica

Číslo

Liptovská Teplička

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie
projektu (MM/RRRR)
Výdavky projektu v EUR

Začiatok realizácie aktivít
projektu
06/2016
Celkové oprávnené výdavky
Z toho
NFP
Vlastné zdroje

Ukončenie realizácie
aktivít projektu
05/2018
2 453 980,01
2 331 281,01
122 699,00

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Dobudovanie environmentálnej infraštruktúry (stoková sieť a
ČOV) v obci/aglomerácii Liptovská Teplička s cieľom splniť
požiadavky environmentálneho acquis EÚ.
Cieľ projektu

Dosiahnuté výsledky
projektu vrátane
merateľných ukazovateľov

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

Výstupy projektu bude užívať viac ako 85% obyvateľov
aglomerácie. Vybudovaných bude 3,26968 km stokovej siete
verejnej kanalizácie, intenzifikovaná 1 čistiareň odpadových
vôd s plánovanou kapacitou 2 700 EO. Konečnými užívateľmi
resp. producentmi odpadových vôd budú novo napojení
obyvatelia obce Liptovská Teplička (1 300), čo je vlastne
cieľová hodnota pre merateľný ukazovateľ – zvýšený počet
obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových
vôd. Uvedená investícia smeruje k naplneniu smernice Rady
91/271/EHS o čistení komunálnych vôd a nariadenia vlády SR
č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na
dosiahnutie dobrého stavu vôd a napojenie 85 %
producentov odpadových vôd.
Jedná sa o dobudovanie 2. etapy kanalizácie a ČOV podľa
pôvodnej projektovej dokumentácie, ktorá je v realizácii od r.
1993, kedy bola započatá 1. etapa. Jedná sa teda o realizáciu
projektu v rámci existujúcej infraštruktúry. Zmenou prešla
technológia ČOV, keďže technológia navrhovaná z r. 1991 už
nebola v súlade s uplatňovaním princípu využitia najlepších
dostupných technológií na trhu.
Realizáciou projektu nastalo zlepšenie čistenia odpadových
vôd v obci pre 2 400 obyvateľov. Na zabezpečenie napojenia
uvedeného počtu obyvateľov bolo vybudovaných 3 287,39 m
splaškovej gravitačnej kanalizácie a intenzifikovaná a
rozšírená 1 existujúca ČOV.
Realizáciou projektu sa dosiahlo:
- pripojenie na verejnú kanalizáciu pre viac ako 85 %
existujúcich producentov v súlade so smernicou
91/271/EHS;
- intenzifikácia ČOV 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;
- kvalita vyčistenej odpadovej vody s rešpektovaním
emisno–imisného princípu do recipientu Čierny Váh v súlade
s Nariadením vlády 269/2010 Z. z.;
- kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľov, čo
prispelo k zabezpečeniu trvalo udržateľného rozvoja, a to v
sociálnej (zvýšenie zamestnanosti počas výstavby a
prevádzky), ekonomickej (finančne prijateľný spôsob
čistenia odpadových vôd) a environmentálnej oblasti
(zamedzenie únikov splaškových vôd do pôdy a podzemných
vôd).

Celková dĺžka vetiev v rámci stavby "Dobudovanie ČOV a
splaškovej kanalizácie v obci Liptovská Teplička - 2. stavba" je
3 287,39 m, t. j. 3,2873 km.

Zaujímavé informácie
o projekte ( jeho príbeh)

V rámci dobudovania ČOV boli vybavené strojnotechnologickým zariadením dve biologické linky ČOV,
pozostávajúce z vyrovnávacej nádrže, selektorových nádrží,
biologického stupňa čistenia odpadových vôd, ako sú
denitrifikačné a nitrifikačné nádrže vrátane membránovej
filtrácie a kalové hospodárstvo so stabilizačnými
a uskladňovacími nádržami kalu (kalojemy). Využívať
výsledky budú obyvatelia obce Liptovská Teplička a
jej občiansko-technické vybavenie.
Obec Liptovská Teplička
Mgr. Slavomír Kopáč
starosta

Kontakt na prijímateľa

Štefana Garaja 398/16,
059 40 Liptovská Teplička
JUDr. Ľubomír Ferjančík - prednosta@liptovskateplicka.sk +421 907 958 604

