Časť B.
Verejné kanalizácie
1. Analýza súčasného stavu odvádzania a čistenia odpadových vôd.
Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd zo sídiel predmetného územia bolo doteraz
riešené prevažne vo väčších sídlach a samostatnými kanalizáciami a ČOV. Kanalizácie
a ČOV sa budovali predovšetkým v centrách osídlenia (v mestách), v poslednom desaťročí
však intenzívnejšie už aj v obciach.
Postupným budovaním odkanalizovania mesta Bratislava boli vytvorené systémy
verejných a neverejných kanalizácií. V nadväznosti na prirodzené odtokové pomery
a hydrologické členenie územia mesta, vyplývajúce z morfológie terénu sa verejná
kanalizácia mesta v súčasnosti člení na tri samostatné systémy:
- kanalizačný systém na ľavom brehu Dunaja
- kanalizačný systém na pravom brehu Dunaja (petržalský)
- kanalizačný systém v povodí rieky Moravy.
V ostatných mestách a obciach mimo mesta Bratislavy boli verejné kanalizácie a ČOV
budované postupne od 60 – tych rokov. Tak boli v 60. – tych rokoch vybudované kanalizácie
a ČOV Malacky, Svätý Jur, Plavecký Štvrtok a Senica, v 70. – tych rokoch Modra, Pezinok,
Senec, Bernolákovo, Častá, Hamuliakovo, Brezová pod Bradlom, Holíč, Skalica a Smrdáky a
v 80. – tych rokoch Rohožník. Na niektorých ČOV boli v uplynulom období realizované aj
rôzne intenzifikácie a rozšírenia, avšak rozsah týchto aktivít zďaleka nezodpovedal dynamike
rozvoja miest, resp. obcí a preto je prevažná väčšina ČOV v súčasnosti značne kapacitne
preťažená, v mnohých prípadoch už v nevyhovujúcom fyzickom stave a so zastaralou
technológiou. Tento stav je odrazom už spomínanej skutočnosti, podľa ktorej nebol
v minulosti kladený primeraný dôraz na riešenie problematiky čistenia odpadových vôd
a rozvoj čistiarenských kapacít nezodpovedal dynamike rozvoja osídlenia. V mestách boli
budované jednotné kanalizačné sústavy, v obciach zväčša len splaškové. Vzhľadom na kvalitu
realizácie, resp. vek kanalizačných systémov a nedostatok prostriedkov na ich kvalitnú
údržbu, ako aj rekonštrukciu a rozširovanie ich kapacít sú v súčasnosti tieto zariadenia
vo viacerých prípadoch nevyhovujúce fyzicky (netesnosť kanalizačných potrubí a s tým
súvisiace napr. vnikanie balastných vôd do systému), ale aj kapacitne (neboli dimenzované na
tak dynamicky sa rozvíjajúce územia miest a z dôvodu nedostatku prostriedkov neboli ani
rozširované na potrebnú kapacitu).
1.1. Prehľad súčasného stavu v odvádzaní a čistení odpadových vôd
v Bratislavskom kraji
Na verejnú kanalizáciu v Bratislavskom kraji a okresoch Skalica a Senica je
napojených cca 82,9 % obyvateľov.
Ku koncu roku 2011 bol počet obyvateľov v Bratislavskom kraji bývajúcich v domoch
pripojených na verejnú kanalizáciu 611 700, z čoho kanalizácie v správe Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti a.s., Bratislava (BVS) zabezpečovali odvádzanie odpadových vôd od
563 059 obyvateľov (92 %) a kanalizácie v správe obcí od 48641 obyvateľov (8 %).
V Bratislavskom kraji a okresoch Skalica Senica je 70 obcí s verejnou kanalizáciou a 69 obcí
s verejnou kanalizáciou s ČOV.
Celkovo je v Bratislavskom kraji a okrese Senica a Skalica evidovaných 52
komunálnych ČOV, z ktorých 21 je v správe BVS a 31 v správe obcí. V roku 2011 bolo
vypúšťaných cez verejnú kanalizáciu do vodných tokov 66 477 tis. m3.
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Na komunálnych ČOV bolo v roku 2011vyčistených 66 458 tis.m3 odpadových vôd z
celkového množstva 66 477 tis. m3 vypúšťaných odpadových vôd. Celková dĺžka
kanalizačnej siete v Bratislavskom kraji bola 1 179 km a v Bratislavskom kraji spolu
s okresmi Senica a Skalica 1418,3 km.
Prehľad stavu v odvádzaní a čistení odpadových vôd v Bratislavskom kraji k 31.12.2011 je
uvedený v tab. č.1a 1b
Tab. č.1a
Množstvo vypúšťaných odpadových vôd do vodných tokov cez ver. kanalizáciu
stav k 31.12.2011
spolu

splaškových

priemysel. a
ostatných

zrážkových

V správe
Vod.spol.

V správe
Vod.spol.

V správe
Vod.spol.

cudzích
(balastných)
))
V správe
Vod.spol.

13 408

4182

17 746

Okres/kraj
V správe
Vod.spol

V správe
OÚ

Spolu

tis. m3.rok-1
Bratislava

52 095

52 095

16 759

Malacky

1 749

1 890

3 639

584

253

232

680

Pezinok

2 256

557

2 813

413

167

268

1 408

Senec

2 010

545

2 555

929

270

159

652

Senica

2 438

243

2 681

550

410

203

1 275

Skalica

2 565

129

2 694

884

356

212

1 113

Zdroj: VÚVH
Tab. č.1b
Množstvo vypúšťaných odpadových vôd do vodných tokov cez ver. kanalizáciu s ČOV
stav k 31.12.2012
spolu

splaškových

priemysel. a
ostatných

zrážkových

V správe
Vod.spol.

V správe
Vod.spol.

V správe
Vod.spol.

cudzích
(balastných)
))
V správe
Vod.spol.

13 408

4182

17 746

Okres/kraj
V správe
Vod.spol

V správe
OÚ

Spolu

tis. m3.rok-1
Bratislava

52 095

52 095

16 759

Malacky

1 749

1 871

3 620

584

253

232

680

Pezinok

2 256

557

2 813

413

167

268

1 408

Senec

2 010

545

2 555

929

270

159

652

Senica

2 438

243

2 681

550

410

203

1 275

Skalica

2 565

129

2 694

884

356

212

1 113

Zdroj: VÚVH
Súčasný stav v odvádzaní a čistení odpadových vôd v jednotlivých obciach
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Bratislavského kraja je uvedený v Prílohe č. 1, kde sú spracované údaje o celkovom počte
obyvateľov bývajúcich v obciach na území kraja, ďalej informácie o tom či je v obci
vybudovaná stoková sieť, resp. či je stoková sieť vo výstavbe, počet obyvateľov pripojených
na stokovú sieť, informácie o tom, či je v obci vybudovaná ČOV, resp. rozostavaná ČOV
a počet pripojených obyvateľov na ČOV, vlastník a prevádzkovateľ stokovej siete a ČOV,
prípadne pripojenie stokovej siete na stokovú sieť inej obce.
1.2. Odstraňovanie nutrientov (dusík, fosfor) - zavedenie povinnosti v oblasti
čistenia odpadových vôd
V oblasti čistenia odpadových vôd nastala revolučná zmena zavedením povinnosti
odstraňovania nutrientov - dusíka a fosforu (NV SR č. 242/1993 Z. z., NV SR
č. 491/2002 Z. z., NV SR č. 296/2005 Z. z. a v súčasnosti platné NV SR č. 269/2010 Z.z.).
Pred nadobudnutím účinnosti týchto legislatívnych predpisov bol prístup k realizácii
a samostatná realizácia ČOV riadená v tom čase platnými ekologickými, technickými
a technologickými požiadavkami. U komunálnych ČOV boli základnými návrhovými
a hodnotiacimi parametrami ukazovatele BSK5, CHSK, a NL (odstraňovanie uhlíkovej
zložky, resp. sekundárne čistenie odpadových vôd). U väčších ČOV, ktoré boli budované
v minulosti,
už pri ich návrhu a realizácii neboli zohľadňované v súčasnosti platné
požiadavky na kvalitu vyčistených vôd a svojim dispozičným riešením, strojnotechnologickým vybavením a kapacitou nie sú schopné spĺňať súčasné kvalitatívne
a kvantitatívne požiadavky.
V Bratislavskom kraji z existujúcich čistiarní odpadových vôd má nevyhovujúce
odstraňovanie nutrientov ÚČOV Vrakuňa a ČOV Petržalka. V súčasnosti sú na týchto ČOV
realizované stavby intenzifikácia a modernizácia ČOV Petržalka a ÚČOV Vrakuňa. ČOV
Holíč bola zrekonštruovaná a v súčasnosti je v skúšobnej prevádzke.
1.3. Nedostatky a rozhodujúce problémy vyskytujúce sa v súčasnosti v oblasti
odkanalizovania a čistenia odpadových vôd
Nedostatkom ešte určitej časti existujúcich ČOV je ich nedostatočná kapacita a neschopnosť čistiť
odpadové vody v súlade so zákonom o vodách, čo vyvoláva akútnu potrebu ich rekonštrukcie
a rozšírenia.
Najzávažnejšie nedostatky odkanalizovania mesta Bratislavy sú:
- fyzická a morálna opotrebovanosť stokovej siete a zberačov
- nerovnomerné pokrytie územia mesta sieťou verejnej kanalizácie (kanalizácia chýba v niektorých
okrajových mestských častiach)
- nežiadúce rozširovanie sa výstavby žúmp, ako náhradného riešenia za chýbajúcu verejnú
kanalizáciu.
Nedostatky odkanalizovania bratislavského kraja, ktoré v mnohých prípadoch nevyhovujú
legislatívnym požiadavkám čistenia, sú v čistiarenských kapacitách, neumožňujú pripájanie ďalších
producentov odpadových vôd, fyzicky sú opotrebované a v mnohých prípadoch aj morálne zastaralé
(technologické vybavenie nezodpovedá súčasným požiadavkám čistenia).
Kanalizačné siete v sídlach sú vo viacerých prípadoch netesné (určité úseky na stokovej sieti napr.
v Pezinku, Plaveckom Štvrtku, vo Svätom Jure, v Častej), čo má za následok vnikanie balastných vôd
do kanalizačného systému, jeho zbytočné zaťažovanie a na ČOV okrem záťaže aj technologické
problémy (prítok vysoko nariedených vôd). Zvláštnosťou s nepriaznivým vplyvom na prevádzku
kanalizácie a najmä ČOV je sezónny charakter vypúšťania odpadových vôd počas vinohradníckej
sezóny v Pezinku a Modre, resp. počas rekreačnej sezóny v Senci. Okrem netesností je problémom
kanalizačných sietí aj preťaženosť niektorých úsekov stôk (výrazne je to napr. v Pezinku –
preťaženosť hlavných zberačov, na kanalizácii v Malackách, alebo v Senci niektoré úseky splaškovej
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i dažďovej kanalizácie a pod.).

V meste Pezinok je problém s určením vlastníctva verejnej kanalizácie Za dráhou,
ktorá nemá vlastníka ani prevádzkovateľa. Kanalizácia odvádza odpadové vody z bytových
domov a firiem v lokalite a je v nevyhovujúcom stave. Nakoľko nie je určený vlastník,
nemožno nariadiť ani nútenú správu. Existujúci stav spôsobuje škody na životnom prostredí.
1.4. Pozitíva v oblasti verejných kanalizácií
Medzi pozitíva v oblasti verejných kanalizácií treba uviesť, že Bratislavský kraj
disponuje:
 potenciálom pre zabezpečenie kvalitnej predprojektovej a projektovej prípravy
kanalizačných stavieb, odbornými realizačnými a dodávateľskými firmami,
 vhodným a kvalitným strojnotechnologickým zariadením, vhodnou technikou pre
riadenie, automatizáciu a optimalizáciu procesov odvádzania a čistenia odpadových vôd,
 systémom výchovy nových odborníkov pre oblasť riadenia, prevádzky, technického a
technologické zabezpečenia stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, možnosťami pre
zvyšovanie odbornej úrovne pracovníkov z praxe,
 dobrou východiskovou pozíciou v zabezpečovaní výskumno-vývojových prác,
koncepčného, strategického riadenia a metodického usmerňovania praxe v súlade
rozvojovými trendmi a najlepšími dostupnými technicko-technologickými riešeniami pre
rozvoj verejných kanalizácií,
 vodárenskou spoločnosťou, ktorá vytvára strojným a strojno-technologickým vybavením
a hlavne odborným potenciálom, dobrú pozíciu pre zvládnutie prevádzky aj nových
kanalizačných systémov.

1.5. Plnenie kritérií vyplývajúcich zo smernice Rady 91/271/EHS v platnom
znení a Rámcovej smernice o vode
Stav v čistení odpadových vôd na ČOV v jednotlivých veľkostných kategóriach je
uvedený tabuľke č. 2 (hodnotenie podľa smernice 91/271 EHS, ktorá je transponovaná do
našej platnej legislatívy). Ako vyplýva z nasledovnej tabuľky, u väčších ČOV sú problémové
práve ukazovatele dusík a fosfor. Zabezpečenie zosúladenia reálnych možností existujúcich
ČOV s kvalitatívnymi požiadavkami platnej legislatívy si vyžaduje najčastejšie úplnú
rekonštrukciu, resp. vybudovanie nových ČOV.
Hodnotenie ČOV podľa smernice 91/271/EEC v jednotlivých veľkostných kategóriách v roku
2010 v Bratislavskom kraji
Tab. č. 2

aglomerácie

ČOV*

čl.4

čl.5

do 2 000 EO

**

**

**

**

nevyhovuje

z toho na

vyhovuje

z toho na

nevyhovuje

Počet

vyhovuje

Veľkostná kategória

**

Podiel

Podiel

Početnosť

nevyhov.

nevyhov.

nedodržania

ČOV v %

ČOV v %

jednotlivých

podľa čl.4

podľa čl.5

limitov

**

**
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2 000-10 000 EO

12

12

0

***

***

0

***

10 000-100 000EO

4

4

0

2

2

0

50

N tot-2, P tot-2

nad 100 000 EO

3

3

0

1

2

0
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N tot-2, Ptot-2

Spolu****

15

15

0

3

3

Vysvetlivky:
*všetky ČOV v aglomeráciách nad 2000 EO (v prípade, že ČOV čistí viac aglomerácií je započítaná
viac krát)
**ČOV, ktoré čistia aglomerácie s veľkosťou menšou ako 2000 EO nie sú v roku 2010 predmetom
hodnotenia podľa smernice Rady 91/271/EHS
***ČOV, ktoré čistia aglomerácie s veľkosťou menšou ako 10 000 EO nepodliehajú hodnoteniu podľa
čl.5 smernice Rady 91/271/EHS
****v prípade, že ČOV čistí viac aglomerácií v rôznych veľkostných kategóriách, je v sumáre
započítaná iba 1 krát

Zdroj:VÚVH

2. Koncepčné a strategické východiská uplatnené pri návrhu
plánov rozvoja verejných kanalizácií
Rozhodujúce koncepčné a strategické materiály Slovenskej republiky sú najmä:
- Vodný plán Slovenska, ktorý obsahuje Plán manažmentu správneho územia
povodia Dunaja a Plán manažmentu správneho územia povodia Visly,
- Plány rozvoja VV a VK pre územie Slovenska a koncepčné materiály
vodárenských spoločností
- Územný plán VÚC Bratislavského kraja
- Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015
- Operačný program „Životné prostredie“ 2007 – 2013 a pod.
Plán rozvoja Bratislavského kraja vychádza zo súčasného stavu odvádzania a čistenia
komunálnych odpadových vôd v kraji, pričom naväzuje na koncepciu a strategické
východiská určené v Pláne rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií SR. Zohľadnené sú
hlavné ciele udržateľnej situácie.
Kým v minulosti boli budované prevažne samostatné kanalizácie jednotlivých miest
a obcí v poslednom období boli zrealizované (resp. po etapách sa budujú) skupinové
kanalizácie (aglomerácií 2 a viac sídiel), ako napr. skupinová kanalizácia Šaštín – Stráže,
Šajdíkove Humence, Gbely, Hamuliakovo, Ivanka pri Dunaji, Malinovo, Gajary, časť
Malokarpatského regiónu, resp. pripravujú sa skupinové kanalizácie Senica, Holíč, Smrdáky,
Radošovce, Brezová pod Bradlom, Záhorská Ves a pod.
Mimo samotného mesta Bratislavy, kde je vybudovaná verejná kanalizácia a príslušné
3 ČOV, je na ostatnom území v 25 sídlach kanalizácia a ČOV v majetku a prevádzke BVS,
mimo majetku a v prevádzke na základe zmluvy je kanalizácia v ďalších 9 sídlach. V majetku
a prevádzke iných subjektov je kanalizácia v 35 sídlach. V zostávajúcich 55 sídlach verejná
kanalizácia v súčasnosti nie je vybudovaná.
Popis existujúcich kanalizácií a ČOV:
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KANALIZÁCIA MESTA BRATISLAVY
Na odkanalizovaní územia mesta Bratislavy sa podieľajú systémy verejných
a neverejných kanalizácií, ako aj sieť vodných tokov.
V nadväznosti na prirodzené odtokové pomery a hydrologické členenie územia mesta,
vyplývajúce z morfológie terénu sa verejná kanalizácia mesta člení na tri samostatné systémy:
- kanalizačný systém na ľavom brehu Dunaja
- kanalizačný systém na pravom brehu Dunaja (petržalský)
- kanalizačný systém v povodí rieky Moravy.
Každý z týchto systémov má svoju vlastnú ČOV.
Ľavobrežný kanalizačný systém
Uvedený systém pokrýva centrálne zastavané územie Bratislavy. Je pripojený na ústrednú
čistiareň odpadových vôd (ÚČOV) vo Vrakuni, s recipientom Malým Dunajom. Hlavným
odvodňovacím prvkom tohto systému je kmeňová stoka A.
Kmeňová stoka A - trasa tejto chrbtice odvodňovacieho systému vedie od TV vysielača
na Kamzíku cez Kramáre - Mlynskú dolinu - dunajské nábrežie - Mlynské nivy - juh Prievozu
až do ÚČOV vo Vrakuni v dĺžke cca 18 km. Do kmeňovej stoky A sa pripája sieť jej prítokov
- hlavných zberačov a na ne podrobná uličná stoková sieť.
Zberač B, ktorý sa pripája na kmeňovú stoku A pri Gagarinovej ulici, odvodňuje so
svojimi prítokmi východnú časť Kramárov, Kolibu, okolie Pražskej ul., predstaničný priestor,
oblasť dolnej časti Račianskej ul., Tehelné pole, Nivy, Mlynské nivy, Štrkovec, Trávniky,
Pošeň, Prievoz.
Zberač C, ktorý sa pripája na zberač B pri Nevädzovej ul. odvodňuje oblasť horného
úseku Račianskej ulice, Bieleho kríža, areály Istrochemu, Zátišie, Pasienky, Trnávku,
Ostredky.
Zberač D odvodňuje Krasňany.
Zberače F a EO odvodňujú Raču.
Zberač E odvodňuje územie na východnom okraji mesta - oblasť okolo ul. Na pántoch,
Východnej stanice, Žabieho majera, východnej časti Trnávky, letiska a časti Vrakune pri
ľavom brehu Malého Dunaja. Pripája sa naň kanalizácia Rače prostredníctvom zberačov D, F,
EO ako aj kanalizácia Vajnor.
Zberač G odvodňuje územie Podunajských Biskupíc a Vrakune na pravom brehu Malého
Dunaja. Odpadové vody z neho sa prečerpávajú cez Malý Dunaj do kmeňovej stoky A.
Ľavobrežný kanalizačný systém je jednotnej sústavy. Výnimkou sú Vajnory, v ktorých je
v súčasnosti, resp. sa etapovite buduje vákuová splašková kanalizácia.
Pravobrežný kanalizačný systém
Splaškové odpadové vody, vody z povrchového odtoku a predčistené priemyselné
vody z územia Bratislavy na pravej strane Dunaja odvádza systém jednotnej verejnej
kanalizácie kmeňovými stokami A,B,C do ČOV Petržalka. Vyčistené odpadové vody z ČOV
sa prečerpávajú do Dunaja.
V MČ Petržalka je vybudovaná jednotná verejná kanalizácia, do ktorej je zaústená aj
samostatná dažďová kanalizácia diaľnic a niektorých významných komunikácií.
V mestských častiach Jarovce, Rusovce, Čunovo je vybudovaná splašková kanalizácia
s prečerpávaním odpadových vôd, ktorá odvádza aj zrážkové vody z diaľnic, objektov
colných priechodov, niektorých komunikácií, príp. aj iných objektov.
V poslednom období (cca 10 rokov) sa všeobecne uprednostňuje odvádzanie vôd
z povrchového odtoku do vsaku. Jedná sa o čisté zrážkové vody zo striech objektov
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a spevnených plôch, ako aj kvalitne prečistené zrážkové vody z parkovísk. Zrážkové vody
z nových objektov a z novej zástavby sa odvádzajú do verejnej kanalizácie len výnimočne, ak
odvedenie do vsaku nie je možné.
Kanalizačný systém v povodí Moravy
Kanalizačný systém odvodňuje záhorskú časť Bratislavy, územie gravitujúce k rieke
Morave. Systém je napojený na ČOV v Devínskej Novej Vsi pri toku Mláka, ktorý je zároveň
jej recipientom. V tomto systéme sa uplatňuje sústava jednotnej kanalizácie (Devínska Nová
Ves), aj sústava delenej kanalizácie - menovite jej splašková kanalizácia (ostatné pripojené
územia).
Hlavnými prvkami kanalizačného systému v Devínskej Novej Vsi sú zberače jednotnej
kanalizácie A, B, BI, C.
Splaškové odpadové vody z oblasti Lamača - Podháj sa privádzajú na ČOV Devínska
Nová Ves gravitačne prostredníctvom splaškovej stoky S. Na ňu sa po trase pripája zberač
splaškovej kanalizácie SA zo Záhorskej Bystrice, stoky neverejných kanalizácií z areálov
Technického skla a hraničnej polície.
Na kanalizačný systém Devínskej Novej Vsi je pripojená splašková kanalizácia Devína.
Splašky z Devína sa prostredníctvom dvoch čerpacích staníc prečerpávajú a dopravujú
výtlačným potrubím pozdĺž komunikácie z Devína do Devínskej Novej Vsi.
Odkanalizovanie Bratislavy má autonómny charakter. Všetky odpadové vody, odvádzané
z jej územia sa na ňom aj zároveň čistia.
Na bratislavskú kanalizáciu sú pripojené splaškové kanalizácie z niektorých obcí regiónu,
ležiace v jej blízkosti, napr. z Ivanky pri Dunaji, Bernolákova, Pezinka a z rakúskych obcí
Wolfsthal, Berg, Kittsee, Edelstal, Pama.
Na území Bratislavy sa nachádzajú aj verejné kanalizácie v správe iných subjektov. S
rozvíjajúcou sa priemyselnou a poľnohospodárskou výrobou na území mesta, zvyšovala sa
potreba vody a odkanalizovania pre rôzne lokality. V prípade územného rozvoja
v konkrétnych lokalitách MČ, sa i kanalizačné siete stali určitým limitom v prípade územného
rozvoja v konkrétnych lokalitách. Jednotlivé MČ si tieto potreby preto riešili z vlastných
zdrojov. V prípade MČ sa jedná o značne rôznorodú kanalizačnú sieť. BVS, a. s. na týchto
zariadeniach vykonáva prevádzku na základe zmluvy, pričom vodohospodárske zariadenia
zostali v majetku príslušnej MČ.
Na odkanalizovaní územia mesta sa podieľajú aj početné systémy neverejných
kanalizácií. Sú to hlavne kanalizácie výrobných podnikov, dopravných zariadení,
zdravotníckych a školských areálov, areálov stavebnej výroby, areálov skladového
hospodárstva atď.
V rámci areálov podnikov a organizácií sú vybudované spravidla delené kanalizácie na
odvádzanie jednotlivých druhov odpadových vôd (splaškové, dažďové, zaolejované,
technologické). Na predčistenie alebo čistenie odpadových vôd sú v areáloch vybudované
zariadenia rôznych druhov a účinnosti. Odpadové vody z nich sa po predčistení alebo
vyčistení na hodnoty predpísané vyhláškou č. 55/2004 Z. z. vypúšťajú spravidla do verejnej
kanalizácie.
Významnú časť neverejných kanalizácií tvoria dažďové kanalizácie, ktoré odvádzajú
dažďové vody zo striech objektov a spevnených plôch v areáloch všetkých podnikov
a organizácií. Dominantnú pozíciu však majú dažďové kanalizácie dopravných stavieb
a zariadení (diaľnice, mestské komunikácie, parkoviská a odstavné plochy, areály DPB, SAD,
ŽSR, letisko).
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Čistenie odpadových vôd
Všetky odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie a odvádzané verejnou
kanalizáciou na území Bratislavy sú pred vypustením do recipientov čistené v troch
mechanicko-biologických čistiarňach odpadových vôd.
Ústredná čistiareň odpadových vôd Bratislava – Vrakuňa
Ústredná čistiareň odpadových vôd Vrakuňa zabezpečuje čistenie mestských odpadových
vôd z ľavobrežnej časti Bratislavy, t. j. z povodí kmeňovej stoky „A“ a hlavných zberačov
„B“, „C“, „D“, „E“, „F“ a „G“. Čistiareň je vybudovaná ako mechanicko-biologická s
kalovým a plynovým hospodárstvom. Recipientom vyčistených odpadových vôd je tok Malý
Dunaj v riečnom kilometri 123,4. ÚČOV bola kompletne uvedená do prevádzky v novembri
1987. Stavebné aj technologické zariadenia čistiarne sú už postupne fyzicky, ale hlavne
morálne opotrebované a budú vyžadovať v priebehu najbližších rokov komplexnú
rekonštrukciu, vrátane intenzifikácie technológií. Nevyhnutná bude rekonštrukcia ČOV
v súvislosti s dosiahnutím požadovanej úrovne odstraňovania nutrientov z odpadových vôd.
Čistiareň odpadových vôd Bratislava – Petržalka
Čistiareň odpadových vôd Petržalka čistí odpadové vody mestského charakteru,
vznikajúce v pravobrežnej časti Bratislavy, t. j. v povodiach hlavných zberačov „A“, „B“ a
„C“ ako aj na území priľahlých rakúskych obcí. Čistiareň je vybudovaná ako mechanickobiologická. Kompletné mechanicko-biologické čistenie odpadových vôd bolo do prevádzky
uvedené vo februári 1994. Súčasná technológia čistiarne neumožňuje riadenú nitrifikáciu a
denitrifikáciu a výhľadovo bude potrebná jej modernizácia tak, aby sa dosiahla požadovaná
úroveň odstraňovania nutrientov z odpadových vôd. Recipientom ČOV je rieka Dunaj.
Súčasný stav
Na oboch ČOV sa rekonštrukcia zúžila len na modernizáciu a intenzifikáciu vodnej linky
(biologického stupňa ČOV) a inštaláciu technológií potrebných na odstraňovanie nutrientov,
tak aby po jej ukončení zodpovedali európskej legislatíve (smernica 91/271/EHS), vodnému
zákonu (č. 364/2004 Z.z.) a nariadeniu vlády č. 269 z mája 2010.
Rekonštrukčné práce na oboch čistiarňach odpadových vôd (ČOV) sa rozbehli 11. novembra
2013. Fyzická realizácia rekonštrukčných prác by mala byť ukončená do konca marca 2015
s následnou skúšobnou prevádzkou. Rekonštrukcia prebieha za plnej prevádzky čistiarní,
pričom nesmie dôjsť k zhoršeniu limitných ukazovateľov kvality vypúšťaných vôd.
Rekonštrukcia je spolufinancovaná z prostriedkov EÚ – z Kohézneho fondu v rámci
Operačného programu Životné prostredie.
Čistiareň odpadových vôd Devínska Nová Ves
Čistiareň odpadových vôd Devínska Nová Ves zabezpečuje čistenie mestských
odpadových vôd zo západnej časti Bratislavy z oblastí Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská
Bystrica, Lamač-Podháj t. j. z povodí zberačov „ A“, „B “, „C“ a „S“. Čistiareň je
vybudovaná ako mechanicko-biologická s kalovým a plynovým hospodárstvom. Recipientom
vypúšťaných odpadových vôd je potok Mláka v r.km 1,0 v inundačnom území rieky Moravy.
Kompletné mechanicko-biologické čistenie odpadových vôd bolo do prevádzky uvedené v
októbri 1994. V čistiarni bola zrealizovaná zmena technológie za účelom intenzifikácie v
69

oblasti odstraňovania nutrientov formou riadenej nitrifikácie a denitrifikácie čistených
odpadových vôd a chemického zrážania fosforu, čím došlo k zníženiu jej kapacity. Z hľadiska
rozvoja územia je potrebné zásadné rozšírenie ČOV, ktorá už v súčasnosti neumožňuje
pripájanie ďalších producentov odpadových vôd. Povolená je rekonštrukcia ČOV Devínska
Nová Ves, pričom v I.etape bude jej kapacita cca 51 000 EO a II.etape cca 76 000 EO.
S realizáciou I. etapy sa začalo v júni 2013 s predpokladaným termínom ukončenia 12/2014.
Oblasť Bratislava – vidiek
Kanalizácia a ČOV Pezinok
Stoková sieť je jednotná, gravitačná, odkanalizováva celé mesto a časť oblasti
Kučišdorfská dolina. V miestnej časti Grinava kanalizácia nie je vybudovaná. Na stokovej sieti je 6
zberačov (A,B,C,D,E,F) a 10 odľahčovacích komôr, z ktorých sú dažďové vody zaústené do potoka
Saulak. Profily stôk sú DN 300 až DN 1500. Materiál stôk je rôzny. Kanalizačná sieť je zaústená do

prečerpávacej stanice, ktorá sa nachádza na mieste bývalej ČOV Pezinok. Pred prečerpávaním
sú odpadové vody predčistené a prípadne dažďové prietoky sú oddelené. Následne sú
odpadové vody prečerpávané do tzv. Malokarpatského zberača na ÚČOV Vrakuňa.
Kanalizácia a ČOV Malacky
Kanalizácia sa začala budovať v roku 1956. Systém kanalizácie je jednotný.
Odkanalizovaná je iba juhozápadná časť mesta, deliaca čiara je železničná trať. Za
železničnou traťou je odkanalizovaná iba časť Dukelskej ulice po nemocnicu s poliklinikou.
Na sieti sú dva dažďové odľahčovače, dažďové vody sú odľahčené do kanálu Bahno. Stoková
sieť je z rôzneho materiálu a profilu. Technický stav siete je v stave primeranom jej veku a
materiálu. Vo výhľade je potrebné plánovať zhodnotenie technického stavu kamerou
z dôvodu rekonštrukcie menších stôk. V meste okrem ďalších rekonštrukcií treba zároveň
postupne dobudovať kanalizačnú sieť.
ČOV bola pôvodne vybudovaná ako mechanicko – biologická so studeným vyhnívaním a
aeróbnou stabilizáciou kalu. Stavba bola ukončená v roku 1963 s dostavbou dvoch
biologických filtrov v roku 1985. Vzhľadom na značné preťaženie ČOV bola v októbri 1995
zahájená rekonštrukcia ČOV – v dvoch etapách. Investorom 1. etapy rekonštrukcie bolo
mesto Malacky. Prevádzku rekonštruovanej ČOV Malacky vykonáva BVS, a. s. na základe
zmluvy. Kapacita ČOV po ukončení I.etapy rekonštrukcie je 22 000 EO, čo je mierne
nedostatočné už aj pre súčasný stav (prítok cca 25 000 EO).
2. etapou sa riešilo kalové hospodárstvo a terciálne dočistenie, čím sa zvýšila kapacita na
33000 EO (výhľadový rozvoj bude vyžadovať aj 3. etapu rozšírenia ČOV na cca 40 až 45 000
EO).
V meste Malacky od júna 2012 prebieha výstavba kanalizačnej siete v rámci stavby
„Záhorie, Malacky-odkanalizovanie“. V septembri 2013 bude ukončené dobudovanie
splaškovej kanalizácie. Po jej uvedení do prevádzky bude odkanalizovaných 95 % mesta.
Kanalizácia a ČOV Senec
Stoková sieť mesta Senec je vybudovaná na odkanalizovanie územia ako delená,
samostatne pre vody splaškové (stoková sieť) a vody dažďové (vody z povrchového odtoku).
Splašková kanalizácia - stoková sieť bola budovaná a rozširovaná rozvojom mesta počnúc
rokom 1963 až dodnes. Na stokovej sieti mesta Senec je situovaných 6 prečerpávacích staníc,
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slúžiacich na prečerpávanie splaškových odpadových vôd.
Rozsah kanalizácie sa v poslednom období výrazne zväčšil, a to vybudovaním kanalizácií
pre novú výstavbu. V posledných rokoch boli do zmluvnej prevádzky BVS, a. s. prevzaté
ďalšie úseky splaškovej kanalizácie.
Technický stav stokovej sieti zodpovedá veku a opotrebovanosti materiálu.
Dažďová
kanalizácia – bola budovaná etapovite v priebehu sedemdesiatych a osemdesiatych rokov –
podľa potreby rozvoja mesta a postupnej výstavby sídlisk a IBV.
V súčasnej dobe je v meste vybudovaná dažďová kanalizácia predovšetkým v centrálnej
časti mesta. V okrajových častiach je odkanalizovaná časť IBV (pri vstupe do mesta od
Bratislavy po ľavej strane cesty). Rovnako je vybudovaná dažďová kanalizácia
v priemyselnej oblasti Senca – pri železnici. Dažďové vody sú odvádzané v prevažnej miere
kanalizáciou do recipientu, ktorým je tok Čierna voda. Časť dažďových vôd je odvádzaná do
prírodných jazierok, ktoré sa nachádzajú priamo v intraviláne mesta
Z dôvodu nepriaznivých sklonových pomerov terénu je pri železničnej trati vybudovaná
automatická prečerpávacia stanica. Taktiež je potrebné riešiť zníženie prítoku balastných vôd
do dažďovej kanalizácie a rekonštrukciu kapacitne, prípadne fyzicky nevyhovujúcich úsekov
kanalizácie.
Časť dažďovej kanalizácie v meste Senec nie je v prevádzke BVS, a. s.
Pre mesto Senec bola v uplynulom období v investorstve mesta vybudovaná nová ČOV
(biologická ČOV s odstraňovaním amoniakálneho a dusičnanového dusíka s čiastočnou
stabilizáciou kalu priamo v aktivačnom procese), pričom pôvodná bola vyradená z prevádzky.
Kalová koncovka ČOV pozostáva z uskladnenia, zahusťovania a mechanického odvodnenia
čiastočne aeróbne stabilizovaného aktivovaného kalu. Výstavba ČOV bola rozdelená
z ekonomických dôvodov a výhľadu do dvoch stavieb. ČOV bola technologickými úpravami
intenzifikovaná v rokoch 2005 a 2006, modernizovaná tak, že v súčasnosti vyhovuje
legislatívnym požiadavkám, z hľadiska kapacity je však vyťažená a predpokladá sa jej
rozšírenie.
Predpokladaná intenzifikácia ČOV je rozdelená na 3 etapy. V prvej etape bude vykonané
rozšírenie a intenzifikácia, ktoré zabezpečí čistenie odpadových vôd z mesta Senec a zvoz zo
žúmp – predpoklad cca 30 000 EO. V druhej etape bude dobudovaná druhá linka
biologického čistenia ktorá zabezpečí čistenie odpadových vôd aj pre okolie mesta Senec
v podoblasti Čataj – obce Čataj, Igram, Kaplna, Boldog, Reca a Veľký Grob (okr. Galanta).
Celková kapacita ČOV Senec by bola 45 000 EO. Tretia etapa bude zahŕňať dobudovanie
čistiarne o tretiu linku biologického čistenia odpadových vôd. Celková kapacita ČOV Senec
by bola 61 800 EO Predpokladá sa aj napojenie podoblasti Veľký Biel (Veľký Biel, Nová
Dedinka, Tureň).
Kanalizácia a ČOV Modra
Kanalizačná sieť v meste Modra je budovaná od roku 1966. Stoková sieť v meste
jednotná, gravitačná a odkanalizováva prevažnú časť mesta. Kanalizáciu tvoria 3 kmeňové
stoky A,B, a C, pričom predĺženie zberača A je označené H, ktorý odvádza odpadové vody
z časti Harmónia. Časť miestnej časti Kráľová je odkanalizovaná kanalizáciou, ktorá je
zmluvne prevádzkovaná. Na tejto kanalizácii je osadená 1 ČS. Profily kanalizácie sú od DN
300 až DN 1600 z rôzneho materiálu. Na kmeňových zberačoch sú osadené 3 dažďové
odľahčovače, z ktorých sú dažďové vody zaústené do Stoličného potoka. Kanalizácia je
zaústená do ČOV Modra.
Jej technický stav je primeraný k svojmu veku a vzhľadom na svoj vek a materiál je
v pomerne dobrom technickom stave. Z hľadiska rekonštrukcií treba uvažovať s výmenou
verejnej kanalizácie DN 250 (tzv. Panský chodník), kde odpadové vody odvádzané
predmetnou kanalizáciou vytekajú na povrch cez poklopy a z kapacitného hľadiska už nie je
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postačujúca.
Z hľadiska hydraulického zaťaženia stokovej siete a ČOV je negatívom vnikanie
značného množstva spodných a balastných vôd z podložia terénu, drenáží a potôčikov.
Pôvodná ČOV bola intenzifikovaná v roku 1995. Čistiareň odpadových vôd ešte
v súčasnosti disponuje určitou kapacitnou rezervou, v budúcnosti sa uvažuje s rozvojom
miestnej ČOV. Do kanalizácie mesta Modra budú odvádzané aj odpadové vody z obce
Dubová.
Kanalizácia a ČOV Svätý Jur
Stoková sieť v meste je jednotná, gravitačná a splaškové odpadové vody sú zaústené na
ČOV Svätý Jur a vyčistené odpadové vody sú vypúšťané do Šúrskeho kanálu. Kanalizačná
sieť bola postupne budovaná od roku 1946 až dodnes. Na kanalizačnej sieti je osadená
prečerpávacia stanica v miestnej časti Neštich (zmluvná prevádzka). Dimenzia kanalizačnej
siete je DN 300 až DN 1000. Materiál stôk je rôzny. Na stokovej sieti sú 3 zberače (A,B,C).
Zberače B a C sú zaústené do zberača A. Na zberači A v areáli ČOV je vybudovaný dažďový
odľahčovač.
Stoková sieť je v technickom stave primeraná k svojmu veku, druhu materiálu a kvality
vykonaných prác. V strednodobom výhľade je nutné uvažovať s rekonštrukciou kanalizácie
budovanej v r. 1946. Kanalizácie budované v 70-90 rokoch sú v dobrom technickom stave.
ČOV bola do prevádzky uvedená v roku 1970 a jej stav je primeraný k svojmu veku.
ČOV je mechanicko-biologická. Pred ČOV (v areáli) je odľahčovací objekt. Vyčistené
odpadové vody sú zaústené do Šúrskeho kanála. ČOV je v súčasnosti temer vyťažená.
Odpadové vody z mesta budú odvedené a čistené na ÚČOV Bratislava Vrakuňa po
zrealizovaní stavby výtlaku do ÚČOV, ktorý je v súčasnosti rozostavaný v rámci projektu
Malokarpatský región, odkanalizovanie. Po zrealizovaní výtlaku do ÚČOV Bratislava
Vrakuňa bude ČOV Svätý Jur zrušená.
Kanalizácia a ČOV Častá
Stoková sieť je gravitačná a je ňou odkanalizovaná iba časť obce. Na kanalizácii je
osadený 1 dažďový odľahčovač, ktorý je zaústený do Štefanovského potoka. Profily
kanalizačných potrubí sú DN 300, 400, 700 a 800. Časť kanalizácia je zmluvne
prevádzkovaná. Stoková sieť bola vybudovaná a uvedená do prevádzky v roku 1977 a až na
priesaky spodných vôd na Sokolskej ulici je v dobrom technickom stave.
Technický stav ČOV je primeraný jej veku, ale je technicky zastaralá. Problémy
s čistením sú ešte viac zvýraznené počas vinohradníckej kampane. Objekt monobloku a
kalové silo sú z ocele a vzhľadom na ich životnosť, ako i z kapacitného hľadiska v súvislosti
s výhľadovým rozvojom, je nutné realizovať rekonštrukciu a rozšírenie celej ČOV. Na
realizáciu stavby „Častá-kanalizácia a ČOV“ bolo vydané stavebné povolenie. Účelom stavby
je rozšírenie kanalizačnej siete v obci Častá a rekonštrukcia a intenzifikácia existujúcej ČOV.
Stavba stokovej siete bola začatá.
Kanalizácia a ČOV Viničné
Obec má vybudovanú kanalizáciu v celej obci. Potrebná je rekonštrukcia ČOV,
dobudovanie tretieho stupňa čistenia. Alternatívne je navrhované pripojenie kanalizácie v obci
na Malokarpatský zberač a ČOV Vrakuňa.
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Kanalizácia a ČOV Bernolákovo
Stoková sieť bola budovaná a uvedená do prevádzky v roku 1966 a rozšírená 1982. Má
charakter jednotnej kanalizácie, ale v časti obce je vybudovaná aj splašková kanalizácia.
Dimenzia potrubí je DN 300 až DN 1200. V rámci PČS bol na stokovej sieti vybudovaný
dažďový odľahčovač.
ČOV Bernolákovo bola zrušená a stavba ČOV odstránená. Na jej mieste je zrealizovaná
ČS a výtlačným potrubím sú odvádzané odpadové vody z obce do kanalizačného systému
obce Ivanka pri Dunaji a následne do ÚČOV Bratislava Vrakuňa. Odvádzanie a čistenie
odpadových vôd z obce bolo riešené v rámci projektu Malokarpatský región,
odkanalizovanie.
Kanalizácia a ČOV Rohožník
Kanalizácia v obci je budovaná a uvádzaná do prevádzky postupne. V súčasnosti systém
kanalizácie je jednotný a slúži na odvádzanie splaškových odpadových vôd a dažďových vôd
z časti obce. Na stokovej sieti sú dve odľahčovacie komory s odľahčením dažďových vôd do
potoka Rudávka a dve kanalizačné prečerpávacie stanice - jedna v obci a druhá pred ČOV.
Stoková sieť je z betónových, kameninových a PVC rúr s profilmi DN-200,300,400,600 a 800
mm.
Technický stav kanalizácie vzhľadom na svoj vek je v dobrom stave, problémy sa
vyskytujú iba v mieste križovania potoka, kde počas prívalových dažďov nepostačuje
dimenzia potrubia. Výhľadovo treba uvažovať so stavebnými opravami dvoch kanalizačných
prečerpávacích staníc a oceľových konštrukcií v týchto prečerpávacích staniciach. Na
stokových sieťach v sídlisku vzhľadom na malé spády stôk treba priebežne počítať so
zvýšenými nákladmi na hydromechanické čistenie stokovej siete.
ČOV má v súčasnosti ešte kapacitnú rezervu, polovica kapacity jednotky biologického
čistenia (jeden monoblok) je mimo prevádzky. Vzhľadom na doterajšiu relatívne krátku dobu
prevádzky je ČOV v dobrom technickom stave. Vo výhľade je potrebné plánovať investičné
zdroje na opravy a výmenu oceľových konštrukcií), výmenu opotrebovanej čerpacej techniky
a stavebné opravy objektov ČOV, t. j. jej rekonštrukciu.
Kanalizácia a ČOV Záhorská Ves
V obci je vybudovaná nová ČOV s kapacitou do 2000 EO.
Kanalizácia a ČOV Lozorno
V obci je vybudovaná kanalizačná sieť s ČOV. Na existujúcej ČOV Lozorno sú
v súčasnosti 3 linky. Technológia je opotrebovaná, nutná je rekonštrukcia ČOV a následné
spustenie 4. linky.
Kanalizácia a ČOV Plavecký Štvrtok
Kanalizácia v obci Plavecký Štvrtok bola budovaná postupne, až do dnes. V súčasnosti
bola vybudovaná stoka D a E. Prvá časť kanalizácie pre sídlisko rodinných domov NAFTA
Gbely a zberač cez obec do ČOV boli uvedené do prevádzky v roku 1961. Rozšírenie
kanalizácie pre rozvoj obce bolo vybudované v rokoch 1975 až 1978. Kanalizácia v obci je
splašková a slúži iba na odvádzanie splaškových odpadových vôd od obyvateľstva, občianskej
vybavenosti a podnikateľských aktivít. Odpadové vody sú gravitačne privádzané do čistiarne
odpadových vôd, odkiaľ sú po vyčistení zaústené do kanála Oliva. Na stokovej sieti je v
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prevádzke päť kanalizačných prečerpávacích staníc(4 sú vlastníctvom obce).
Podstatná časť kanalizácie je v dobrom technickom stave. Niektoré úseky stôk v sídlisku
rodinných domov a prítokovej stoky do ČOV cez obec však nie sú vodotesné, majú
poškodené utesnenia v hrdlách, koróziou poškodené a rozpadnuté steny potrubia, cez ktoré
vnikajú do kanalizácie nežiadúce balastné spodné vody. Je potrebné uvažovať s ich
rekonštrukciou.
Kapacita ČOV z hľadiska látkového zaťaženia je vyťažená iba na 50%, ale hydraulické
zaťaženie vzhľadom na prítok balastných spodných vôd dosahuje a prekračuje projektované
parametre. Pre správny chod ČOV je potrebné zvyšovať odpadové vody o látkové zaťaženie a
znižovať resp. vylúčiť vnikanie balastných spodných vôd do kanalizácie a ČOV. Technický
stav ČOV je primeraný k svojmu veku a je potrebné v krátkej dobe pristúpiť k náročnejším
opravám stavebnej a technologickej časti.
Skupinová kanalizácia a ČOV Hamuliakovo – Kalinkovo
Obce Hamuliakovo, Kalinkovo, Dunajská Lužná, Rovinka a Miloslavov sú
odkanalizované skupinovou kanalizáciou s vyústením do ČOV Hamuliakovo. Stoková sieť
v obci Rovinka bola vybudovaná a uvedená do prevádzky v roku 1994. Trasa hlavného
zberača A pokračuje až po začiatok zástavby v Dunajskej Lužnej. Na hlavnom zberači v obci
Rovinka sú situované 4 prečerpávacie stanice. Stoková sieť je DN 300 a DN 400 a výtlačné
potrubie z ČS DN 150. V obci Dunajská Lužná na trase, ktorá je v prevádzke BVS, a.s. sú
situované 3 prečerpávacie stanice.
Všetky splaškové vody z obcí Rovinka, Miloslavov a Dunajská Lužná sú sústredené v ČS
10, ktorá je situovaná na konci Dunajskej Lužnej smerom do Kalinkova. Táto ČS prečerpáva
splašky dlhým výtlakom do stokovej siete v obci Kalinkovo, odkiaľ je už gravitačný prietok
až na ČOV Hamuliakovo. Od miesta spojenia stokovej siete Hamuliakovo a Kalinkovo do
ČOV Hamuliakovo sú odpadové vody privádzané kanalizačným potrubím DN 400. Na
kanalizačnej sieti v Hamuliakove a Kalinkove sú 2 ČS.
Na kanalizácii je nutné riešiť rekonštrukciu niektorých úsekov stok. siete, resp. novú trasu
vedenia výtlačných potrubí, rek. niektorých ČS na sieti, dažďovú nádrž pod D. Lužnou (100
m3 pri ČS 10 pre jedn. kan. v Janošíkovej – D. Lužná).
Pôvodná ČOV bola po vybudovaní novej v investorstve VV, š. p. vyradená z prevádzky.
Nakoľko kapacita tejto ČOV bola vyťažená, obce pristúpili k realizácii 1. etapy rekonštrukcie
ČOV neskôr BVS k ďalšej etape rozšírenia na vyhovujúcu kapacitu, ktoré ešte vytvára určitú
rezervu pre pripájanie nových producentov odpadových vôd.
Kanalizácia a ČOV Chorvátsky Grob
V obci Chorvátsky Grob sú v prevádzke dve obecné ČOV. Staršia ČOV v časti
Chorvátsky Grob je v trvalej prevádzke od roku 2004. Ide o mechanicko-biologickú ČOV
s kapacitou 2500 EO s vypúšťaním vyčistených odpadových vôd do vodného toku Mlynský
potok.
V časti Chorvátsky Grob-Čierna Voda je v trvalej prevádzke obecná mechanickobiologická ČOV od roku 2009 s kapacitou 2500 EO s vypúšťaním vyčistených odpadových
vôd do vodného toku Čierna voda. V roku 2011 bola uvedená do prevádzky stavba
„Prepojenie ČOV Čierna Voda s VČS Čierna Voda.“ V prípade nedostatočnej kapacity môžu
byť nečistené odpadové vody prečerpávané do kanalizačného zberača zrealizovaného v rámci
stavby „Odkanalizovanie Malokarpatského regiónu „ a následne odvádzané do ÚČOV
Vrakuňa.
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Kanalizácia a ČOV Blatné
V obci Blatné je vybudovaná obecná mechanicko-biologická obecná ČOV s kapacitou
1000 EO, ktorá bola uvedená do trvalej prevádzky v roku 2009. Vyčistené odpadové vody sú
vypúšťané do recipientu Stoličný potok. Odborný výkon prevádzky zabezpečuje obec,
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.
Kanalizácia Hrubá Borša
V obci Hrubá Borša bolo v roku 2011 uvedené do prevádzky „Výtlačné potrubie
z čerpacej stanice odpadových vôd do obce Jánovce“. Následne sú odpadové vody odvádzané
do ČOV Veľké Úľany v okrese Galanta.
Kanalizácia a ČOV Hurbanova Ves
V obci Hurbanova Ves je od roku 2010 v skúšobnej prevádzke obecná ČOV
s kapacitou 750 EO, momentálne prebieha konanie na jej uvedenie do trvalej prevádzky.
Vyčistené odpadové vody sú odvedené do recipientu Malý Dunaj. Odborný výkon prevádzky
zabezpečuje obec prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.
Skupinová kanalizácia a ČOV Most pri Bratislave
Obce Most pri Bratislave a Malinovo sú napojené do ČOV v Moste pri Bratislave,
ktorá je vo vlastníctve Vodohospodárskej výstavby š.p., Bratislava. V súčasnosti prebieha jej
intenzifikácia z pôvodných 5000 EO na 6600 EO. Vyčistené odpadové vody sú odvedené do
recipientu Malý Dunaj.
Kanalizácia a ČOV Veľký Biel
Obec Veľký Biel má v katastrálnom území obce Nová Dedinka vybudovanú ČOV,
ktorá bola uvedená do trvalej prevádzky v roku 2006. Vypúšťanie odpadových vôd
z mechanicko-biologickej ČOV Veľký Biel-2200 EO je povolené do toku Čierna voda.
Kanalizácia a ČOV Tomášov
Obec Tomášov má vlastnú obecnú mechanicko-biologickú ČOV pre 1500 EO, ktorá
bola v roku 2011 rozšírená pre 3000 EO. Vyčistené odpadové vody sú odvedené do recipientu
Malý Dunaj. Odborný výkon prevádzky zabezpečuje obec prostredníctvom odborne
spôsobilej osoby.
Kanalizácia a ČOV Senica
V meste Senica je v súčasnosti vybudovaná jednotná kanalizácia. Problémovými sú
kanalizácie na ul. Mudrochovej, Sadovej, Štefánikovej a Sotiná (z dôvodu nedostatočnej
kapacity potrubia – nedostatočný spád, resp. profil potrubia – preťažované úseky),
odľahčovacia komora na zb. B na Železničnej ul. (odľahčuje aj za bezdažďového stavu keď je
v prevádzke ČS).
Súčasná ČOV je mechanicko biologická a vykazuje výrazné rezervy (postačí pre Senicu,
Čáčov, Kunov a Hlboké aj vo výhľade). Zrealizovaná bola rekonštrukcia a modernizácia
ČOV za účelom zabezpečenia odstraňovania nutrientov.
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Kanalizácia a ČOV Moravský Svätý Ján
Obec Moravský Svätý Ján je čiastočne odkanalizovaná do ČOV. Recipientom je
Lakšársky potok. V súčasnosti prebieha realizácia výstavby splaškovej tlakovej kanalizácie
s obcou Sekule, ktorou budú odkanalizované obidve obce do ČOV. Termín ukončenia
výstavby je 30.06.2014.
Kanalizácia a ČOV Plavecký Peter
V obci je vybudovaná tlaková kanalizácia PRESSKAN a vlastná ČOV. Potrebné je
rozšírenie stokovej siete a dobudovanie II.etapy ČOV s doriešením kalového hospodárstva.
Kanalizácia a ČOV Brezová pod Bradlom
V meste je vybudovaná jednotná kanalizácia. Nedostatkom kanalizácie je predovšetkým
vnikanie balastných vôd, čo treba riešiť jej utesnením.
ČOV je fyzicky opotrebovaná, zastaralá technológia nie je schopná čistiť odpadové vody
na primeranej úrovni. V súčasnosti sa realizuje za plnej prevádzky rekonštrukcia a rozšírenie
predmetnej ČOV.
Kanalizácia a ČOV Holíč
V meste je vybudovaná jednotná kanalizácia. Gravitačná splašková kanalizácia Kátova je
výtlakom zaústená do verejnej kanalizácie Holíč (kanalizáciu v Kátove prevádzkuje BVS, a.
s.).
Existujúca ČOV bola z hľadiska technológie biologickej linky zastaralá a kapacitne
nepostačujúca a s tým súvisiacimi limitmi ukazovateľov vypúšťaných odpadových vôd. Preto
bola kompletne zrekonštruovaná, v súčasnosti je v skúšobnej prevádzke (do 09/2014).
Rekonštrukcia bola spolufinancovaná z prostriedkov EÚ – z Kohézneho fondu v rámci
Operačného programu Životné prostredie.
Kanalizácia a ČOV Skalica
V meste je vybudovaná jednotná kanalizácia s odvádzaním odpadových vôd do
mechanicko biologickej ČOV.
ČOV bola zrekonštruovaná v investorstve mesta za využitia fondu Phare. 3 etapy
rekonštrukcie ČOV sú ukončené (investor MsÚ cez PHARE) – 1. etapa bola dažďová nádrž,
2. etapa aktivačná nádrž, dúchareň, dosadzovacia nádrž, kalová odstredivka, 3. etapa
mechanický stupeň. ČOV sa vyrovnaním dohodnutým s mestom stala majetkom BVS, a. s.
Na ČOV Skalica je cez ČS a výtlak pripojená aj kanalizácia obce Mokrý Háj, ktorá sa
v súčasnosti buduje. Časť priemyselnej zóny je napojená na ČOV KINEX.
Kanalizácia a ČOV Smrdáky
V obci je splašková kanalizácia (asi 3 km siete), kúpele majú svoju vlastnú kanalizáciu
a ČOV (odvádzanie a čistenie technologických vôd z kúpeľov po použití) situovanú
v susedstve komunálnej (obecnej) ČOV. Uvažuje sa pripojenie Koválova (kapacitne možné za
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predpokladu úprav na ČOV Smrdáky).
ČOV Smrdáky bola rekonštruovaná, rekonštrukcia pôvodnej oxidačnej priekopy –
inštalovaný oxidačný bubon, 2 dosadzovacie nádrže, rekonštruovaný mechanický stupeň
a kalové hospodárstvo. Nové objekty a technológia boli postavené na pozemku obce a neboli
uvedené do prevádzky (sú majetkom obce).
Kanalizácia a ČOV Gbely
V meste Gbely je vybudovaná kanalizácia a ČOV v majetku BVS, a.s. a mesta a v prevádzke
BVS. Po rekonštrukcii je prevádzkovaná na polovičnú kapacitu (vybavené technologicky len
na polovicu). Recipientom vyčistených odpadových vôd je Gbelský potok. Na ČOV Gbely je
pripojená cez ČS a výtlak aj kanalizácia Petrova Ves a obec Letničie, kde sa kanalizácia
postupne buduje.
Kanalizácia a ČOV Jablonica
V časti obce je v súčasnosti vybudovaná splašková kanalizácia (budovaná postupne) a ČOV.
Recipientom vyčistených odpadových vôd je Myjava.
Kanalizácia a ČOV Prievaly
V obci je vybudovaná samostatná kanalizácia s ČOV
Kanalizácie a ČOV v majetku obce a v prevádzke BVS a. s.
Názov obce
(kanalizácie
a ČOV)

Popis kanalizácie a ČOV

Odpadové vody z obce sú čistené na ÚČOV Bratislava – Vrakuňa, kde sú
Ivanka pri Dunaji dopravované ČS a výtlakom. V obci je čiastočne vybudovaná splašková

kanalizácia, problémy sú s čerpacími stanicami na sieti. Plánované
je postupné dobudovanie kanalizačnej siete v celej obci. Z nedostatku
finančných prostriedkov sa s výstavbou doposiaľ nezačalo.
Kátov

Kanalizácia s odvedením odpadových vôd do Holíča.

Miloslavov

Kanalizácia s odvedením odpadových vôd do ČOV Hamuliakovo

Šajdíkove
Humence, Dojč,
Štefanov

V obciach je vybudovaná kanalizácia (v obci Šajdíkove Humence a Dojč
gravitačná, v obci Štefanov tlaková) s umiestnením ČOV v obci Šajdíkove
Humence.
Recipient: Myjava
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Šaštín – Stráže

Existujúca ČOV je vybavená a využívaná polovičnou kapacitou technologických
zariadení, ktoré postačujú na súčasný rozsah pripojených producentov OV. ČOV je
v majetku mesta a v prevádzke BVS. Na ČOV je pripojená aj obec Borský
Mikuláš.
Recipient: Myjava

Kopčany

ČOV a splašková kanalizácia s 1 ČS a výtlakom do recipientu Moravy bola
vybudovaná obcou v rámci Združenia „Budovanie kanalizácie GHKPV“ (Holíč,
Kopčany, Gbely, Petrova Ves).
Recipient: Morava

Zálesie

Obec je napojená na skupinovú kanalizáciu Malokarpatský región s čistením
odpadových vôd v ČOV Vrakuňa

3. Technické kritériá plánov rozvoja verejných kanalizácií
Technické kritériá plánu rozvoja verejných kanalizácií sú uvedené v Pláne rozvoja
verejných vodovodov a kanalizácií SR.
Pri plánovaní výstavby kanalizačných stavieb musia byť rešpektované všetky určujúce
požiadavky optimálnej funkčnosti, prevádzkovej stability, primeranej investičnej náročnosti,
primeranej prevádzkovej náročnosti, vplyvu zaústenia na recipient, atď. Pri stanovovaní
funkčných požiadaviek sa uvažuje s celým systémom tak, že rozšírenie alebo jeho
modifikácia nespôsobí nedodržanie platných predpisov alebo noriem. Funkčné požiadavky
kanalizačných systémov musia byť stanovené tak, aby pri zohľadnení celkových nákladov
(investičných a prevádzkových) sa zabezpečilo odvádzanie a vyústenie odpadových vôd bez
nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, rizika ohrozenia verejného zdravia alebo
prevádzkového personálu. Vplyv kanalizačných systémov na recipient musí vyhovovať
požiadavkám oprávnených orgánov. Iné špecifické požiadavky oprávnených orgánov
akceptované a splnené.
3.1. Základné funkčné požiadavky na stokové siete










Stokové siete musia vyhovovať týmto základným funkčným požiadavkám:
pri prevádzke nesmie dochádzať k upchatiu stôk,
periodicita zaplavenia a preťaženia musí vyhovieť predpísaným limitom,
musí sa zabezpečiť ochrana verejného zdravia a životov,
recipienty musia byť chránené pred znečisteným v rámci predpísaných limitov,
kanalizačné potrubia a stoky nesmú ohrozovať existujúce a susediace stavby
a inžinierske siete,
musí sa dosiahnuť požadovaná životnosť a integrita,
vodotesnosť kanalizačných potrubí a stôk musí zodpovedať skúšobným požiadavkám,
musí sa zabrániť výskytu pachov a toxicity,
musí sa zabezpečiť vhodný prístup na údržbu.

3.2. Základné požiadavky na čistiarne odpadových vôd
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Čistiarne odpadových vôd musia vyhovovať týmto základným požiadavkám:
pri čistení odpadových vôd zabezpečiť súlad s limitnými hodnotami na ich
vypúšťanie, so zohľadnením emisno – imisného princípu
musia byť schopné zabezpečiť čistenie v plnom rozsahu prietokov v bezdažďovom
období, resp. s povoleným objemom dažďových vôd,
musia zabezpečovať bezpečnosť obsluhujúceho personálu,
nezaťažovať životné prostredie nadmerným pachom, hlukom, toxicitou, aerosólmi
a penou (tieto musia spĺňať príslušné požiadavky),
musí byť zohľadnená možnosť budúceho rozšírenia alebo rekonštrukcie,
musí byť vysoká spoľahlivosť prevádzky,
ekonomická výhodnosť celkových nákladov,
minimalizácia odpadov a vytváranie možností ich opätovného využitia.

3.3. Zavedenie systému aglomerácií podľa smernice Rady 91/271/EHS
v platnom znení
V rámci efektívneho odvádzania a čistenia odpadových vôd je uplatňovaný systém
kanalizačných aglomerácií, ktorý vychádza z ustanovení našej a európskej právnej úpravy.
Pod aglomeráciou rozumieme územie, v ktorom je osídlenie alebo hospodárska
činnosť natoľko rozvinutá, že je opodstatnené odvádzať z neho komunálne odpadové vody
stokovou sieťou (podľa smernice 91/271/EHS) do čistiarne odpadových vôd, alebo na iné
miesto ich spracovania a vypúšťania.
Vzhľadom na geograficko – demografický charakter územia Bratislavského kraja, ako
aj na území celého Slovenska, je opodstatnené spájanie viacerých administratívnych obcí do
aglomerácie so spoločnou čistiarňou odpadových vôd, čím sa zabezpečí vyššia prevádzková
stabilita ČOV a kvalita vyčistenej vody.
3.4. Princípy a kritériá pre návrh aglomerácií
Pri spracovávaní plánov rozvoja verejných kanalizácií boli zohľadňované, resp.
posúdené nasledovné princípy a kritériá pre jednotlivé aglomerácie:
 nižšie investičné náklady na výstavbu stokového prepojenia (privádzača) medzi obcami
v porovnaní s výstavbou ČOV pre danú obec,
 zabezpečenie spoločného odkanalizovania pre viac obcí pri nižších celkových nákladoch,
 zvýšenie miery ochrany významných zdrojov pitnej vody (povrchových aj podzemných),
minerálnych a liečivých vôd pred možnosťou ich kontaminácie, a to odvedením
odpadových vôd do väčšej, spoľahlivo prevádzkovanej ČOV v nižšie položenej oblasti a
ich vypúšťaním do vhodnejšieho (spravidla vodnatejšieho) úseku recipienta,
 vhodnosť hydrologických alebo hydrogeologických podmienok pre vypúšťanie
vyčistených vôd,
 v rozhodujúcej miere uplatňovanie systému gravitačného odvádzania odpadových vôd,
 rešpektovanie ukončených a rozostavaných diel i v prípadoch, keď ich lokalizácia nie je
najvhodnejšia,
 vo vybraných nevyhnutných prípadoch (malá kapacita zariadenia nevhodná pre rozšírenie,
riešenie nevhodné pre rekonštrukciu) pripustenie radikálnej zmeny doterajšieho
nakladania s odpadovými vodami,
 pripájanie priemyslu na komunálne ČOV (individuálny prístup).
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4. Priority výstavby kanalizácií
Z pohľadu medzinárodných záväzkov SR voči EÚ, ekonomických a organizačno-technických
možností je nutné riešiť v horizonte do roku 2015 všetky aglomerácie nad 2000 EO, uvedené
v Národnom programe Slovenskej republiky pre vykonávanie 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.
Ostatné aglomerácie (obce) nespadajúce do uvedených veľkostných kategórií budú
riešené priebežne, postupne a individuálne.
4.1. Ekologicko-technické kritériá pre zostavenie poradia
výstavby verejných kanalizácií

naliehavosti

Ekologicko-technické kritériá pre zostavovanie poradia naliehavosti výstavby
verejných kanalizácií sú uvedené v slovenskom pláne rozvoja nasledovne:
Ekologicko-technické kritéria podľa ktorých je možné vytvárať prioritizáciu,
resp. naliehavosť výstavby kanalizácií sú charakterizované nasledovne:
 veľkosť zdroja znečistenia (aglomerácie) - určujúcim pre rozvoj verejných kanalizácií sú
časové horizonty splnenia požiadaviek Smernice 91/271/EHS (transponované do národnej
legislatívy) vo vzťahu k veľkostným kategóriám aglomerácií,
 dosiahnutie požadovanej miery čistenia odpadových vôd - potreba dosiahnuť odstránenie
nutrientov N a P. Rovnaký stupeň naliehavosti je priznávaný kanalizačným systémom, kde
nie je zabezpečené čistenie odpadových vôd a aglomeráciám, ktoré nemajú kanalizáciu a
je v nich treba zabezpečiť čistenie odpadových vôd aj s odstraňovaním nutrientov alebo
s nitrifikáciou. Najnižší stupeň naliehavosti v rámci tohto kritéria predstavujú kanalizácie,
ktorých parametre spĺňajú výhľadové požiadavky, alebo dosiahnutie požadovanej úrovne
čistenia odpadových vôd je podmienené relatívne nízkymi investičnými nárokmi.
 podiel odkanalizovaného obyvateľstva v aglomerácii – dôraz je kladený na rozvoj
existujúcich kanalizačných systémov s relatívne slabo odkanalizovaným obyvateľstvom
(20 - 60 % odkanalizovaných obyvateľov). Naopak aglomerácie s vysokým podielom
odkanalizovania obyvateľov považujeme za bezproblémové.
 situovanie aglomerácie – aglomerácie, ktoré sa nachádzajú v oblastiach so zvýšeným
eutrofizačným potenciálom, v CHVO alebo ktoré môžu ovplyvniť vodárenské toky nad
odberným profilom pre hromadné zásobovanie obyvateľstva, zdroje pitných vôd
v alúviách riek a aglomerácie ovplyvňujúce ostatné povrchové toky.
5. Ciele rozvoja verejných kanalizácií
Prioritné ciele na úseku odkanalizovania a jeho rozvoja vo všeobecnosti sú:





spoľahlivé a efektívne odvádzanie odpadových vôd zo sídiel súčasnými zariadeniami
zabezpečené permanentou údržbou, rekonštrukciami a intenzifikáciou
znižovanie prítokov balastných vôd do verejných kanalizácií v najkritickejších úsekoch
dosiahnutie vyhovujúceho vypúšťania odpadových vôd z ČOV a z odľahčovacích komôr
v súlade s vydanými povoleniami na vypúšťanie, resp. so Smernicu Rady č. 91/271/EHS
ošetrenou prechodným obdobím do roku 2010, resp. 2015 (zároveň ochrana recipientov)
zvyšovanie podielu obyvateľov bývajúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu
rozširovaním kanalizačných sietí na kapacitu zohľadňujúcu výhľadové potreby v danej
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oblasti v rozsahu nárokov kladených rozvojovými zámermi dlhodobého výhľadu
konkretizovanými v územných plánoch miest a obcí
výstavba verejnej kanalizácie a ČOV v obciach, kde v súčasnosti nie je vybudovaná
optimalizácia procesu odkanalizovania postupnou realizáciou systému monitoringu,
vyhodnocovania a riadenia prevádzky kanalizačných systémov celého územia postupnou
realizáciou integrovaného systému riadenia a centrálneho technologického dispečingu.

Rozvoj verejných kanalizácií z časového hľadiska je rozdelený a formulovaný
nasledovne:
5.1. Vymedzenie konkrétnych cieľov rozvoja verejných kanalizácií do cieľového
roku 2015







Ciele do roku 2015
zabezpečiť:
do roku 2015 vyhovujúce odvádzanie a primerané čistenie odpadových vôd zo
všetkých aglomerácií nad 2 000 EO uvedených v Národnom programe Slovenskej
republiky pre vykonávanie 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
priebežne v aglomeráciách pod 2000 EO, kde je vybudovaná stoková sieť, primerané
čistenie odpadových vôd
riešenie odvádzania vôd z povrchového odtoku v aglomeráciách v súlade s požiadavkami
právnej úpravy,
technicky, organizačne a ekonomicky pripraviť riešenie čistenia odpadových vôd pre
aglomerácie pod 2 000 EO.

Zaradenie obcí do aglomerácií podľa cieľového roku a bez časového ohraničenia
realizácie výstavby kanalizácií je uvedené v prílohe č. 2 plánu rozvoja verejných kanalizácií.
Výstavba kanalizácií v aglomeráciach, ktoré nie sú zaradené do časových horizontov sa
predpokladá priebežne, resp. postupne podľa finančných možností.
Strategické zámery BVS na úseku kanalizácie sú:


zabezpečenie dobrého stavu kanalizačného infraštruktúrneho majetku BVS za účelom
spoľahlivosti a hospodárnosti odvádzania a čistenia odpadových vôd súčasnými
zariadeniami vrátane znižovania prítokov balastných vôd do verejných kanalizácií
v najkritickejších úsekoch ich permanentnou údržbou, obnovou (rekonštrukciami) a
modernizáciou zariadení, svojou kategóriou prechádzajúcich v určitých prípadoch aj do
modernizácie systému



dosiahnutie vyhovujúceho vypúšťania odpadových vôd z ČOV a z odľahčovacích komôr
v súlade s vydanými rozhodnutiami na vypúšťanie, resp. nariadením vlády SR č. 269/2010
Z.z., ako aj so zákonom č. 364/2004 o vodách rekonštrukciou, modernizáciou, resp.
modernizáciou systému (systému čistenia, alebo systému kanalizácie – napr. vytváraním
aglomerácií so spoločným miestom čistenia v prípade priaznivého ekonomického
vyčíslenia)



optimalizácia procesu kanalizácie (vrátane ČOV) postupnou realizáciou systému
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monitoringu, vyhodnocovania a riadenia prevádzky kanalizačných systémov celého
územia v pôsobnosti BVS postupnou realizáciou integrovaného systému riadenia
a centrálneho technologického dispečingu, čo je modernizácia systému
Realizácia uvedených strategických zámerov BVS v oblasti kanalizácie bude
zabezpečovaná nasledovnými konkrétnymi aktivitami:
Spoľahlivé, hospodárne a ekologické odvádzanie odpadových vôd vrátane
znižovania prítokov balastných vôd (rekonštrukcia, modernizácia a modernizácia
systému):
 opravy, obnova (rekonštrukcie) a modernizácia podľa plánov obnovy
 obmedzenie nových prítokov do kanalizačných systémov spádového územia čistiarní
odpadových vôd v prevádzke BVS na výlučne splaškové vody; pokiaľ absentuje
možnosť odvedenia vôd z povrchového odtoku priamo v mieste rozvojového zámeru
je v krajnom prípade možné ich odvedenie do verejnej kanalizácie, v rozsiahlejších
prípadoch však len regulovaným odtokom – ide o kanalizácie v spádových územiach
ČOV Bratislava Vrakuňa a Petržalka, ďalej Malacky, Holíč, Skalica, Senica a Brezová
pod Bradlom (v prípade ostatných kanalizácií BVS len splaškové vody)
 prieskum balastných vôd, následne riešenie podľa rozsahu a konkrétneho prípadu
vnikania balastných vôd do verejnej kanalizácie (sústredené vtoky, rozptýlené
priebežné netesnosti kanalizácie a pod.); prítok balastných vôd do verejnej kanalizácie
sa vo zvýšenej miere predpokladá najmä v nasledovných prípadoch:


kanalizácia Pezinok
kanalizácia Modra
dažďová kanalizácia Senec
kanalizácia Plavecký Štvrtok
kanalizácia Častá
kanalizácia Myjava
kanalizácia Brezová pod Bradlom

v prípade rekonštrukcie a zároveň zvýšenia kapacity oproti pôvodnej ide aj
o modernizáciu systému (rekonštrukcie zamerané okrem riešenia fyzického stavu
kanalizácie aj na zvýšenie jej kapacity pre zabezpečenie kanalizácie očakávaného
územného rozvoja), a to v Bratislave najmä:
-

riešenie vyťaženej kapacity zberača E vybudovaním nového zberača H
modernizácia systému zberača F a D (Rača, Krasňany)
úprava na zberači D so zaústením do zberača E1
modernizácia zberača BV (Sliačska – Račianska)
modernizácia kanalizačnej línie Čunovo – Rusovce – Jarovce – ČOV Petržalka
rekonštrukcia zberača C v úseku Trnavská – Gagarinova
úpravy na kanalizačnom zberači A v kolízii s mostom Apollo

 modernizácia (rozšírenie) systému realizáciou optimálnych koncepcií kanalizácie
(napr. odvedenie odpadových vôd z povodia zberača H v Bratislave, malokarpatského
a seneckého regiónu na ČOV Bratislava Vrakuňa, riešenie ďalších aglomerácií so
spoločným čistením OV)
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Dosiahnutie súladu s podmienkami vypúšťania vyčistených odpadových vôd
z ČOV, resp. odľahčovacích komôr s vydanými Rozhodnutiami na vypúšťanie, s
nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z., ako aj so zákonom č. 364/2004 Z. z.
o vodách, modernizácie ČOV za účelom zefektívnenia čistenia odpadových vôd a
zvýšenie kapacít ČOV na úroveň potrieb výhľadových rozvojových zámerov
v zmysle územných plánov miest a obcí:
 aglomerácie nad 10 000 EO (potreba zabezpečenia odstraňovania nutrientov N, P):
povodie ČOV Bratislava – Vrakuňa a povodie ČOV Bratislava – Petržalka, ďalej
Malacky, Senica, Holíč, Skalica, Pezinok, Modra, Senec, Hamuliakovo, Myjava
z toho:
- odstraňovanie nutrientov N, P ešte v súčasnosti chýba v týchto prípadoch:
ČOV Bratislava – Vrakuňa a ČOV Bratislava – Petržalka (v 11/2013 sa na obidvoch
ČOV začali stavby intenzifikácie a medernizácie), ČOV Holíč – po ukončenej
rekonštrukcii je v skúšobnej prevádzke;
- modernizácia ČOV kapacitne nevyhovujúcich, alebo s limitovanou kapacitou
nepostačujúcou pre územný rozvoj v požadovanom rozsahu:
v aglomeráciách nad 10 000 EO
Devínska Nová Ves-rozostavaná stavba intenzifikácie a rozšírenia ČOV, Senec a
Modra
(v uvedených prípadoch je odstraňovanie nutrientov N, P v súčasnosti zabezpečené)
v aglomeráciách do 10 000 EO
V majetku BVS: Svätý Jur-rozostavaný výtlak do ÚČOV Vrakuňa, Častá,
Rohožník, Plavecký Štvrtok, Brezová pod Bradlom-prebieha rekonštrukcia a
rozširenie, Gbely
Nie v majetku, ale v prevádzke BVS: Smrdáky, Gbely, Prievaly, Šajdíkove
Humence, (Šaštín – Stráže v dohľadnej dobe)
 riešenie súladu s podmienkami vypúšťania odpadových vôd do recipientov
z odľahčovacích komôr
Optimalizácia procesu kanalizácie
 budovanie dispečingu zabezpečujúceho monitoring, vyhodnocovanie a riadenie
prevádzky s cieľom zefektívniť v čo najväčšej miere prevádzku kanalizačných
systémov a ČOV (bezobslužná prevádzka), t.j. realizácia integrovaného systému
riadenia a centrálneho technologického dispečingu vrátane záložného dispečingu
(modernizácia systému)
5.2. VYČÍSLENIE POČTU AGLOMERÁCIÍ RIEŠENÝCH DO ROKU 2010 A DO
CIEĽOVÉHO ROKU 2015
Súhrnný prehľad počtu obyvateľov, obcí a aglomerácií v Bratislavskom kraji
a okresoch Senica a Skalica zaradených podľa veľkostných kategórií:
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Tab. č 3
Aglomerácie
počet obyvateľov
počet obcí
počet aglomerácií
počet obyvateľov v priemernej obci
počet obyvateľov v priemernej
aglomerácii

< 2000 EO
68421
69
66
992
1037

2001-10000 EO
119782
38
34
3152
3523

>10 001 EO
522081
33
8
15821
65260

spolu
710284
140
108
5074
6577

Do roku 2015 je treba vyriešiť odvádzanie a čistenie odpadových vôd v 34
aglomeráciách, ktoré zahŕňajú 38 obcí v kraji s 119 782 obyvateľmi a to vo veľkostnej
kategórii od 2 001 do 10 000 EO.

6. Finančná analýza
6.1. Sumarizácia investičných nákladov pre Bratislavský kraj podľa
veľkostných kategórií aglomerácií
Sumarizácia investičných nákladov pre kraj
nasledovná:

podľa veľkostných kategórií aglomerácií je

Tab. č. 4

aglomerácie
obyvatelia
rekonštrukcie
SS
rozšírenie SS
náklady SS
rekonštrukcie
ČOV
výstavba
ČOV
náklady spolu

< 2000 EO

2001-10000 EO

>10 001 EO

1

68421

119782

522081

km

0

10

89

spolu
703 776
99

km
mil.€

180
30,1
1,8

166
32,0
9,0

215
100,3
28,4

561
162,3
39,1

mil.€

8,5

1,0

4,7

14,1

mil.€

40,3

41,9

133,4

215,5

mil.€

Vysvetlivky:
obyvatelia - počet obyvateľov žijúcich v aglomeráciách danej veľkostnej kategórie, údaje pre obce podľa ŠÚ SR
rekonštrukcie SS - odhad vecného rozsahu dĺžky rekonštrukcií stokových sietí v kilometroch
rozšírenie SS - odhad vecného rozsahu dĺžky výstavby nových stokových sietí v kilometroch
náklady SS - odhad investičnej náročnosti rekonštrukcie a výstavby nových stokových sietí v miliónoch €
rekonštrukcie ČOV - odhad investičnej náročnosti na rekonštrukciu, rozšírenie a intenzifikáciu jestvujúcich
komunálnych čistiarní odpadových vôd v miliónoch €
výstavba ČOV - odhad investičnej náročnosti na výstavbu nových komunálnych čistiarní odpadových vôd v
miliónoch €
náklady spolu - odhad celkových investičných nárokov na dosiahnutie požadovaného stavu v odkanalizovaní
obyvateľstva v SR

6.2. Finančné potreby na realizáciu verejných kanalizácií do roku 2015
Z odborného odhadu finančných prostriedkov potrebných na realizáciu stavieb
v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií a v súlade so záväzkami, ktoré sa SR
zaviazala splniť v rámci rokovaní o vstupe našej krajiny do EÚ vyplýva, že do roku 2015
treba zabezpečiť cca 0,66 mld. EUR
Sumarizácia základných vecných a investičných nárokov na rozvoj verejných
kanalizácií v jednotlivých veľkostných aglomeráciách po okresoch je spracovaná v prílohe č.
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3 návrhu plánu rozvoja verejných kanalizácií pre územie Bratislavského kraja.
6.3. Finančné zdroje
Možné finančné zdroje sú:






fondy EÚ
štátny rozpočet
Environmentálny fond
vlastné zdroje
úvery a pôžičky

Záver
Krajský plán rozvoja je základným rámcovým dokumentom na usmernenie prípravy,
plánovania a realizácie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Bratislavskom kraji
a v okresoch Senica a Skalica v Trnavskom kraji. Smeruje k naplneniu požiadaviek kladených
na oblasť verejných vodovodov a verejných kanalizácií európskou a národnou právnou
úpravou.
Postup mimo rámca Národného programu Slovenskej republiky pre vykonávanie
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, ktorý
vychádza z Plánu rozvoja verejných kanalizácií Slovenskej republiky a Bratislavského kraja,
podpora akcií mimo ním definovaných priorít, môže ohroziť splnenie medzinárodných
záväzkov cielených k rokom 2010 a 2015. Preto jeho využitie ako rozhodovacieho nástroja
pre smerovanie podpory konkrétnych investičných akcií v oblasti verejných vodovodov a
verejných kanalizácií je mimoriadne dôležité.
Napĺňaním cieľov krajského plánu rozvoja sa dosiahne zvýšenie podielu obyvateľov
zásobovaných nezávadnou a kvalitnou pitnou vodou z verejných vodovodov, hlavne v tých
okresoch, ktoré v súčasnosti nedosahujú ani celoslovenskú úroveň, najmä v Malackom,
Senickom a Seneckom okrese, zvýšená ochrana a zlepšenie stavu prírodných zdrojov vôd,
vodných ekosystémov, komplexné riešenie ekologických a vodohospodárskych záujmov, ako
aj zdravia ľudí v dôsledku rozvoja obecnej infraštruktúry, čo bude mať následne pozitívny
vplyv aj na samotný rozvoj regiónov a celej spoločnosti.
Rovnako bude vytvorený jeden z predpokladov progresu v tých regiónoch, ktoré
doposiaľ z dôvodov nižšej úrovne zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania neboli cieľom
rozvojových aktivít vychádzajúcich z iných odvetví národného hospodárstva.
Zároveň je tento plán postavený tak, aby predchádzal nepriaznivým ekonomickým
dopadom na obyvateľov a maximalizoval pozitívne ekologické efekty. Prednostne rieši
dobudovanie vodárenských kapacít chýbajúcich k spoľahlivému zabezpečeniu nárokov na
dodávku pitnej vody a odkanalizovanie aglomerácií nad 2000 ekvivalentných obyvateľov,
ktorých pripojenie je možné v udržateľných ekonomických nákladoch a zabezpečuje aj
najvyšší ekologický efekt.
Využitie plánu zabráni neefektívnemu investovaniu prostriedkov v malých obciach,
v ktorých sú následné prevádzkové náklady na verejné vodovody a verejné kanalizácie
extrémne vysoké a posilní využitie prostriedkov tak, aby bol maximalizovaný ich pozitívny
dopad na kvalitu života obyvateľov a kvalitu životného prostredia.
Krajský plán rozvoja je otvorený dokument vyjadrujúci smerovanie rozvoja v tejto
oblasti pre najbližšie obdobie. Jeho časová realizácia je závislá od možností zabezpečenia
potrebných finančných prostriedkov.
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Prílohy k plánu rozvoja verejných kanalizácií
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Prílohy k časti B :
2/1
Príloha č. 1

Prehľad súčasného stavu v odvádzaní a čistení komunálnych odpadových vôd
v kraji v členení podľa obcí

Príloha č. 2

Plán rozvoja verejných kanalizácií v členení podľa veľkosti aglomerácií

Príloha č. 3

Investičná stratégia odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd do
roku 2030

2/2
Grafy
Graf č. 1
Graf č. 2
Graf č. 3

Podiel obyvateľov bývajúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu
Podiel vyčistenej odpadovej vody voči celkovej odvedenej odpadovej vode
Podiel odvádzanej odpadovej vody BVS a obcami

2/3
Mapové prílohy
Mapová príloha č.1 Kanalizačné aglomerácie v kraji
Mapová príloha č.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd podľa obcí
(vodohospodárske mapy 1:50 000 )
Mapka č. 6

Podiel obyvateľov bývajúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu
v roku 2005

Mapka č. 7

Podiel obyvateľov bývajúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu
v roku 2010

Mapka č. 8

Podiel obyvateľov bývajúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu
v roku 2015

Schémy:
Schéma odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v Bratislavskom kraji
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