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Úvod  

Navrhovateľ, Považská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, 
predkladá podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) zámer navrhovanej činnosti „BELUŠA – 
KANALIZÁCIA A ČOV, II. etapa“ (ďalej len „Zámer“). 

Podľa Zákona navrhovaná činnosť svojim rozsahom spĺňa limity pre zisťovacie konanie podľa 
prílohy č. 8, tabuľky č. 10 Vodné hospodárstvo: 

- položky č. 6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete, pričom prahová hodnota pre 
zisťovacie konanie je od 2 000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov. 
 Zámerom navrhovateľa je dobudovanie kanalizačnej siete v obci a rekonštrukcia jestvujúcej 

COV. 
Navrhuje sa dobudovanie splaškovej kanalizácie v týchto lokalitách: 
- Centrálna časť obce Beluša; 
- Miestna časť Hloža; 
- Miestna časť Podhorie; 
- Časť Belušské Slatiny. 
Navrhuje sa tiež  rekonštrukcia jestvujúcej čistiarne odpadových vôd (ČOV) Beluša tak, aby 

kapacitne vyhovovala  na zabezpečenie čistenia odpadových vôd z celej aglomerácie.  
Navrhovaná kapacita ČOV je 6 756 ekvivalentných obyvateľov (EO) (Alternatíva (ČOV) 1), alebo. 

6 224 EO (Alternatíva (ČOV) 2).  
 

Podľa § 22 ods. 4 Zákona, podrobnosti o obsahu a štruktúre zámeru obsahuje príloha č. 9. Podľa prílohy 
č. 9 Zákona, kapitoly V., má zámer obsahovať porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho 
variantu s prihliadnutím na vplyvy na životné prostredie, vrátane porovnania s tzv. nulovým variantom – variantom 
stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila. 

 
Navrhovateľ, Považská vodárenská spoločnosť, a.s., predkladá v súlade s ustanoveniami Zákona 

v platnom znení Zámer spracovaný: 

A. v dvoch variantoch (alternatívach) riešenia časti odkanalizovania aglomerácie Beluša: 
- Alternatíva (odkanalizovanie) 1 – odkanalizovanie miestnej časti Podhorie na ČOV Beluša, 
- Alternatíva (odkanalizovanie) 2 – odkanalizovanie miestnej časti Podhorie do kanalizačnej siete 

obce Ladce a 
B. v dvoch variantoch  (alternatívach) riešenia intenzifikácie ČOV: 

- Alternatíva (ČOV) 1 – Zachovanie dvojlinkovej koncepcie projektu z roku 2006, 
- Alternatíva (ČOV) 2 – Prebudovanie na jednolinkovú aktiváciu. 

 
Navrhovaná činnosť rieši dobudovanie sústavy kanalizačnej siete v aglomerácii Beluša  pri zabezpečení  

zdpovedajúceho čistenia odpadových vôd na ČOV Beluša tak, aby boli splnené záväzky SR voči EÚ a aby bol 
zabezpečený súlad so Smernicou Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd v 
znení Smernice 98/15/EC. 

 
A. Predmetom navrhovanej činnosti  „BELUŠA – KANALIZÁCIA A a ČOV, II. etapa“ je dobudovanie 

kanalizačnej siete. Ráta sa s dobudovaním splaškovej kanalizácie v týchto lokalitách: 
- Centrálna časť obce Beluša – ulice A. Sládkoviča, Dr. Adámyho, Farská, J. A. Komenského, J. Kollára, 

J. Kráľa, Kpt. Nálepku, Krížna, Mlynská, P. O. Hviezdoslava, Slatinská, Staničná, Továrenská, 
Trenčianska. 

- Kanalizácia je navrhovaná v rozsahu súvislej zástavby obce. Nie je uvažované napojenie časti Rybníky, 
zástavby na ul. Žilinskej za privádzačom R6 na kanalizačnú sieť obce. 
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- Miestna časť Hloža – bude odkanalizovaná celá miestna časť, okrem odlúčenej skupiny domov pri 
elektrárni. 

- Miestna časť Podhorie – bude odkanalizovaná celá miestna časť, okrem chatárskej osady na južnom 
konci miestnej časti. 

- Časť Belušské Slatiny – bude dobudovaná kanalizácia len v súvislej zástavbe v severnej časti 
Belušských Slatín. Nie je uvažované, že rozptýlená zástavba južne od križovatky k rekreačnému objektu 
Slovenskej pošty vrátane  osady Podmalenica bude napojená na kanalizačným systémom obce Beluša. 
Bude zrušená jestvujúca ČOV a odpadové vody budú napojené na navrhovanú stokovú sieť, ktorá bude 
odvádzať odpadové vody na ČOV Beluša. 
Súčasťou investície je vybudovanie zaústenia kanalizačných prípojok DN 150, 200, ktoré bude 

ukončené plastovou kontrolnou šachtou DN 425.  
Navrhuje sa tiež  čiastočná rekonštrukcia čerpacej stanice dažďových vôd. 
 
Technické riešenie časti odkanalizovania aglomerácie Beluša je navrhnuté v dvoch alternatívach, ktoré 

sa odlišujú v mieste čistenia odpadových vôd miestnej časti Podhorie. Zvyšok technického riešenia 
odkanalizovania aglomerácie Beluša je pre alternatívu 1 a 2 rovnaký. 

Alternatíva (odkanalizovanie) 1 – odkanalizovanie miestnej časti Podhorie na ČOV Beluša 
Alternatíva (odkanalizovanie) 2 – odkanalizovanie miestnej časti Podhorie do kanalizačnej siete 
obce Ladce 

 
V Alternatíva 1 sa navrhuje čistenie odpadových vôd z miestnej časti Podhorie (704 EO) na ČOV 

Beluša.  V Alternatíva 2 sa navrhuje  napojenie splaškovej kanalizácie z miestnej časti Podhorie na jestvujúci 
stokový systém obce Ladce. Kanalizácia obce Ladce je súčasťou skupinovej kanalizácie „Ilavsko“ s čistením 
odpadových vôd na jestvujúcej ČOV Dubnica nad Váhom. 

 
B. Navrhuje sa  realizácia rekonštrukcie existujúcej ČOV Beluša tak, aby bolo možné riadne čistiť 

odpadové vody z celej aglomerácie. Ide o realizáciu druhej etapy projektu, ktorá nadväzuje na predošlé úpravy 
realizované  na  ČOV v roku 2013 s cieľom zabezpečiť  potrebnú kapacitu pre odpadové vody, ktoré budú na 
ČOV privedené kanalizačným systémom. 

V súčasnosti má obec Beluša vybudovanú časť verejnej kanalizácie, na ktorú je napojené podľa 
evidencie prevádzkovateľa 2 137 obyvateľov. Odpadové vody sú odvádzané na jestvujúcu ČOV Beluša 
s deklarovanou kapacitou 2 300 EO. Hlavným cieľom navrhovaného riešenia  je zlepšenie kvality životného 
prostredia a života obyvateľstva a tiež zlepšenie ochrany povrchových a podzemných vôd v aglomerácii Beluša, 
a aj  v povodí rieky Váh. Konkrétne sú navrhované nasledujúce opatrenia: 

- Zabezpečenie efektívneho a účinného čistenia odpadových vôd na čistiarni odpadových vôd v Beluši. 
Navrhovaná kapacita ČOV je 6 756 EO (Alternatíva (ČOV) 1) alebo  6 224 EO (Alternatíva (ČOV) 2); 

- Vybudovanie kapacitného hrubého i jemného mechanického predčistenia; 
- Vystrojenie druhej aktivačnej linky; 
- Úprava odtoku z dosadzovacej nádrže s cieľom znížiť výkyv hladiny v priebehu dňa. 

 
Navrhnuté a posudzované sú nasledujúce alternatívy riešenia intenzifikácie ČOV Beluša: 

Alternatíva (ČOV) 1 – Zachovanie dvojlinkovej koncepcie projektu z roku 2006 
Alternatíva (ČOV) 2 – Prebudovanie na jednolinkovú aktiváciu 

 
Alternatíva 1 - Dvojlinková koncepcia bola pripravená projektom z roku 2006, ktorý riešil úpravu 

konceptu jednolinkovej nádrže typu OSA 1750 rozdelením tejto nádrže na dva identické priestory zmiešavacej 
aktivácie, z čoho jeden priestor bol vystrojený a je využívaný dodnes a druhý priestor bol určený pre budúce 
zvyšovanie zaťaženia ČOV. Základom tejto alternatívy je zachovanie stavebnej časti aktivačnej nádrže 
a realizácia nového strojno – technologického vystrojenia pre obe nádrže. 

Alternatíva 2 - Alternatíva 2 sa vracia k pôvodnému konceptu z roku 2004, tzn. prevádzke jednej 
obehovej aktivácie a jednej dosadzovacej nádrže. Pre dosiahnutie tohto efektu by bolo potrebné zrušiť existujúcu 
armatúrnu komoru, ktorá je umiestená medzi jestvujúcimi zmiešavacej aktivácie a zbúrať deliace steny medzi 
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aktiváciami a armatúrnou komorou. Pre zariadenie armatúrnej komory by bolo nevyhnutné vybudovať samostatný 
objekt v areáli ČOV. 

 
Intenzifikácia zahŕňa aj ostatné technologické uzly ČOV, tieto sú však riešené rovnako pre obe 

alternatívy. 
 

Predmetom navrhovanej činnosti je dobudovanie jestvujúcej verejnej kanalizácie v obci Beluša ako aj 
intenzifikácia existujúcej ČOV Beluša v zmysle záväzkov SR voči EÚ a v súlade prílohou č. 1 Programového 
manuálu OPŽP (Obce v aglomeráciách nad 2 000 EO z Národného programu SR pre vykonávanie smernice 
Rady 91/271/EHS). 

 Hodnotené územie zahŕňa aglomeráciu Beluša (512851) 5 470 EO a tvorí ho kataster obce Beluša, 
zložený z dvoch katastrálnych území (Beluša a Hloža-Podhorie) a časť katastra obce Ladce. 

Aglomerácia nemá dobudovanú stokovú sieť v rozsahu, ktorá by bola v súlade so Smernicou Rady 
91/271/EHS a Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS a jestvujúca čistiareň 
odpadových vôd nevyhovuje pre uvedenú aglomeráciu z hľadiska potrebnej kapacity.  Realizáciou navrhovanej 
činnosti  by sa mali dosiahnuť nasledovné hlavné ciele projektu:  

- zvýšenie a zabezpečenie pripojenia na verejnú kanalizáciu min. na 85 % existujúcich producentov 
znečistenia v aglomerácii Beluša; 

- intenzifikácia ČOV Beluša za účelom zabezpečenia jej potrebnej kapacity pri súčasnom dosahovaní 
limitných ukazovateľov znečistenia odpadových vôd v súlade s Nariadením vlády 269/2010 Z.z. 
a smernice Rady 91/271/EHS. 
Navrhovaným technickým riešením sa zvýši napojenosť na kanalizačnú sieť v aglomerácii zo súčasného 

stavu 2 603 EO na 6 756 EO. Súčasne sa uvažuje, že do ČOV Beluša budú zvážané odpadové vody od cca 300 
EO. 

Celková napojenosť aglomerácie na verejnú kanalizáciu bude po realizácii opatrenia 87,3 %. Vlastná 
napojenosť obyvateľstva bude 92,5 %. 

Celkovo budú po realizácii navrhovaných opatrení čistené v ČOV Beluša odpadové vody od 6 756  EO, 
resp. 6 224 EO. Zlepší sa hygienický a životný štandard pre ďalší sociálno-ekonomický rozvoj aglomerácie. 
 Napojenosť na kanalizačnú sieť zlepší kvalitu životného prostredia a tiež zlepší ochranu povrchových 
a podzemných vôd v oblasti povodia rieky Váh a hygienické podmienky života obyvateľstva. 

Realizácia navrhovanej činnosti umožní ďalší sociálno-ekonomický rozvoj dotknutej obce.  
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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 

I.1  Názov 

Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 

I.2  Identifikačné číslo 

36 672 076  

I.3 Sídlo 

Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 

I.4 Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 

obstarávateľa 

Ing. Ján Balušík – generálny riaditeľ, predseda predstavenstva 
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 
Tel:  +421905850641 
e-mail:  riaditel@povs.sk 
 
Ing. Jaroslav Lagíň, člen predstavenstva 
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 
Tel:  +421907750633 
E-mail:  vtr@povs.sk 

I.5 Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej 

možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie 

Ing. Jozef Horečný – projektový manažér 
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 
Tel:  +421907821530 
E-mail:  technolog@povs.sk 
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II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

II.1  Názov 

BELUŠA – KANALIZÁCIA A ČOV, II. etapa  

II.2 Účel 

Účelom navrhovanej činnosti je dobudovanie jestvujúcej verejnej kanalizácie v obci Beluša ako aj 
intenzifikácia existujúcej ČOV Beluša v zmysle záväzkov SR voči EÚ a v súlade prílohou č. 1 Programového 
manuálu OPŽP (Obce v aglomeráciách nad 2 000 EO z Národného programu SR pre vykonávanie smernice 
Rady 91/271/EHS). Hodnotené územie zahŕňa aglomeráciu Beluša (512851) 5 470 EO. 

Aglomerácia nemá dobudovanú stokovú sieť v rozsahu, ktorá by bola v súlade so Smernicou Rady 
91/271/EHS a Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS a jestvujúca ČOV 
nevyhovuje z hľadiska potrebnej kapacity pre predmetnú aglomeráciu. Realizáciou projektu by sa mali dosiahnuť 
nasledovné hlavné ciele projektu:  

- zvýšenie a zabezpečenie pripojenia na verejnú kanalizáciu min. na 85 % existujúcich producentov 
znečistenia v aglomerácii Beluša; 

- intenzifikácia ČOV Beluša za účelom zabezpečenia jej potrebnej kapacity pri súčasnom dosahovaní 
limitných ukazovateľov znečistenia odpadových vôd v súlade s Nariadením vlády 269/2010 Z.z. 
a smernice Rady 91/271/EHS. 

II.3 Užívateľ 

Užívateľom navrhovanej činnosti bude navrhovateľ, Považská vodárenská spoločnosť, a.s. a obec 
Beluša. 

II.4  Charakter navrhovanej činnosti 

 Nová činnosť. 

II.5 Umiestnenie navrhovanej činnosti 

Kraj:   Trenčiansky 
Okres:   Púchov, Ilava (pri Alternatíve (odkanalizovanie) 2) 
Obec:   Beluša, Ladce (pri Alternatíve (odkanalizovanie) 2) 
Katastrálne územie: Beluša a Hloža-Podhorie, Ladce (pri Alternatíve (odkanalizovanie) 2) 
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I.6 Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti 

 
Obr. 1 Umiestnenie navrhovanej činnosti 

 

 
 (Zdroj: www.zbgis.sk) 

 

 Navrhovaná činnosť je umiestnená v k.ú. Beluša a k.ú. Ladce. 

II.7 Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti 

Termín začatia výstavby:    04/2022 
Termín ukončenia výstavby:  03/2024 
Začatie skúšobnej prevádzky ČOV:  04/2024 
Ukončenie skúšobnej prevádzky ČOV:  03/2025 

II.8 Opis technického a technologického riešenia 

 Opis technického a technologického riešenia je vypracovaný podľa štúdie uskutočniteľnosti „ BELUŠA – 
KANALIZÁCIA A ČOV, II. ETAPA“ , 12/2017 a v dokumentácii pre stavebné povolenie „ BELUŠA - KANALIZÁCIA 
A ČOV, II. ETAPA, ČASŤ REKONŠTRUKCIA ČOV BELUŠA“, 7/2018, zhotoviteľ: AQUA PROCON s.r.o., so 
sídlom Palackého tř. 12, 612 00 Brno, júl 2018. 
 

http://www.zbgis.sk/
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II.8.1 Súčasný stav 

Odkanalizovanie 

Koncepcia stokovej siete 
V obci Beluša v jej centrálnej časti je v súčasnej dobe vybudovaná sústavná kanalizačná sieť 

v nasledujúcich uliciach Slatinská (stoka AA-1, AA-1-3, AA-1-5), Ľ. Štúra (stoka AA, AA-2),  M. R. Štefánika 
(stoka AA), Žilinská (stoka AA), ul. Farská (stoka AA-3, AA-3a, AA-3-1, AA-3-1-1), ul. Partizánska, ul. M. 
Kukučína (stoka AA-7, AA-7-2, AA-7-3, AA-7-4, AA-7-5), Dr. Adámyho (stoka AA-5) a ul. Dr. Clementisa (stoka 
AA-3). Ide z prevažnej časti o jednotnú kanalizáciu (stoky AA, AA-1, AA-2, AA-3, AA-3-1), na ktorú boli postupom 
času napájané nové stoky riešené už ako splašková kanalizácia (AA-3a, AA-3-1-1, AA-5, AA-7, AA-7- 1, AA-7-2, 
AA-7-3, AA-7-4, AA-7-5). 

Do kanalizačnej siete obce Beluše je zaústené aj odvodnenie časti diaľnice D1 (8,29 ha) a úseku štátnej 
cesty I/61 (2,85 ha). 

Hlavné stoky jednotnej kanalizácie AA (ul. Ľ. Štúra a M. R. Štefánika), a AA-4 (ul. Ľ. Štúra a Slatinská) 
sa spájajú v sútokovej šachte Š35 situovanej na ul. Továrenská, pri potoku Pružinka. Ďalej pokračuje kanalizačný 
zberač A smerom k čerpacej stanici ČS2 a na ČOV Beluša. ČS 02 slúži na zachytenie hrubých nečistôt z 
dažďových vôd, reguláciu ich odtoku na ČOV a prečerpávanie do potoka Pružinka.  

Kanalizačným zberačom sú odpadové a dažďové vody privádzané do čerpacej stanice dažďových vôd 
ČS 01 v areáli ČOV Beluša. Nádrž čerpacej stanice plní predovšetkým funkciu odľahčení dažďových vôd 
pritekajúcich z ČS2 zberačom A (čerpanie do recipientu potrubiami 2xDN 400) a ďalej má funkciu mechanického 
predčistenia a čerpania odpadových vôd na čistiarenskú linku. 

V centrálnej časti obce medzi ulicami Ľ. Štúra a Farská sa nachádza jednotná kanalizácia neznámeho 
priebehu (v majetku obce), ktorá odvodňuje zástavbu v uvedenej lokalite. 

V časti obce Belušské Slatiny je severne od bývalého rekreačného areálu na ľavom brehu Slatinského 
potoka situovaná ČOV Belušské Slatiny. Na ČOV sú odpadové vody privádzané kanalizačným zberačom dl. cca 
2 km. Časť zberača (od ČOV po hotel Thermál) bola vybudovaná ako jednotná kanalizácia 90. rokoch minulého 
storočia. Zvyšná časť zberača v dl. cca 0,7 km bola v r. 2004 postavená ako splašková kanalizácia. Zberač je 
v celej svojej dĺžke gravitačný. 

V miestnej časti Hloža a miestnej časti Podhorie a ostatných častiach Beluše nie je vybudovaná 
kanalizácia. Splaškové odpadové vody od obyvateľov sú v týchto lokalitách akumulované v žumpách a septikoch 
a následne vyvážané na ČOV Beluša. 

Stoková sieť je z časti v majetku obce Beluša a z časti v majetku Považskej vodárenskej spoločnosti a. 
s. Prevádzkovateľom stokovej siete v centrálnej časti obce a ČOV je Považská vodárenská spoločnosť a. s. 
Prevádzkovateľom kanalizácie a ČOV v Belušských Slatinách je obec Beluša. 

Celková dĺžka vybudovanej kanalizačnej siete v obci je cca 9,3 km (7,3 km v centrálnej časti a 2,0 km 
v Belušských Slatinách) a 1,12 km kanalizačných prípojok (0,92 km v centrálnej časti obce a 0,2 km v Belušských 
Slatinách).  

Objekty na kanalizačnej siete 
Vstupná čerpacia stanica ČS 01 
Objekt čerpacej stanice je spojený s hrubým predčistením ČOV. Je tvorený podzemnou zastropenou 

nádržou s priľahlým nadzemným prístreškom pre kontajner na zhrabky.  
Nádrž čerpacej stanice plní predovšetkým funkciu odľahčenia odpadových vôd pritekajúcich z jednotnej 

kanalizácie v obci a následné čerpanie odľahčených vôd do vodného toku, a rovnako plní funkciu mechanického 
predčistenia a čerpania odpadových vôd na čistiarenskú linku. Prítokový žľab je situovaný uprostred medzi 
dvoma komorami odľahčených vôd a je zaústený do čerpacej komory pre čerpanie odpadových vôd na ČOV. V 
žľabe sú umiestnené strojné jemné hrablice, z ktorých sú zhrabky pomocou pásového dopravníka vynášané hore 
cez stropnú dosku čerpacej stanice do kontajnera umiesteného v uzatvorenom nadzemnom prístrešku vedľa 
čerpacej stanice.  Pre čerpanie odpadových vôd na ČOV slúžia dve čerpadlá. Jedno menšie s výkonom Qč=5-10 
l/s,  H=8,5-5 m vodného stĺpca a druhé väčšie s výkonom 35-45 l/s, H=7,0-5,0 m vodného stĺpca. Pre čerpanie 
odľahčených dažďových vôd slúžia dve veľké ponorné kalové čerpadlá s výkonom cca 220-340 l/s (ks), H=6,5-
3,6 m vodného stĺpca. Pri dažďovej udalosti prepadajú vody cez otvory v bočných stenách kanála do spoločnej 
čerpacej nádrže. Dažďové vody sú čerpané výtlakmi 2xDN400 do prítoku Nosického kanálu. 
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Čerpacia stanica dažďových vôd ČS 02  
Jestvujúci objekt čerpacej stanice dažďových vôd v zastavanej časti obce Beluša sa nachádza na 

parcele číslo 943/3 na severozápadnom okraji obývanej časti obce v susedstve vodného toku Pružinka južne od 
ulice Továrenská.  

Objekt je tvorený prietočným žľabom s pridruženou čerpacou nádržou umiestenou v podzemnej časti 
objektu. V žľabe sú umiestnené hrubé strojné hrablice SČH 1500x4350/1500x60/75°(Fontána) s predradenou 
priehlbňou na dne žľabu, kde dochádza k zachyteniu štrku. Za hrablicami je pozdĺž žľabu vybudovaná podzemná 
čerpacia nádrž, do ktorej cez hranu žľabu prepadajú odpadové vody pri dažďových stavoch a odtiaľ sú potom 
čerpané do toku Pružinka. Zhrabky z hrablíc vypadávajú do kontajneru umiestneného na podlahe v nadzemnej 
časti objektu.   

V čerpacej nádrži sú umiestnené 3 čerpadlá. Čerpadlo 1 Qč=190-260 l/s, H=6,3-3,8 m vodného stĺpca, 
čerpadlo 2 a 3 Qč=290-330 l/s (ks), H=5,3-4,0 m vodného stĺpca. Prívalové vody, na ktoré nestačí kapacita 
zberača A prepadajú cez prepadovú hranu do čerpacej komory. Do prvého poradia nabieha čerpadlo č. 1 
(riadené cez frekvenčný menič), ďalej podľa množstva prepadajúcej vody nabieha čerpadlo 2 a čerpadlo 3. 

Podľa oznámenia prevádzkovateľa je spodná hrana hrablíc vo výške cca 20 cm nad dnom žľabu, aby 
nedochádzalo k zachytávaniu zhrabkov pri bezdažďových prietokoch. Pri dažďových prietokoch nedochádza 
k prepadaniu vody do čerpacej nádrže, pretože dažďové čerpadlá na ČOV sú dostatočne kapacitné a nedôjde 
teda k spätnému vzdutiu v kanále na úroveň prepadovej hrany.  

Objekt odľahčovacej komory je napojený z distribučnej trafostanice na ulici J. A. Komenského, v ktorej je 
umiestené meranie el. energie. V rámci technologickej elektroinštalácie sú pripojené strojne stierané hrablice s 
vlastným rozvádzačom, ponorné kalové čerpadlá, uzáver so serveropohonom, kladkostroj a zariadenie pre 
meranie a reguláciou (meranie hladiny). Súčasťou rozvádzača je kompenzácia jalového výkonu, automatizovaný 
systém riadenia, ktorý je po rekonštrukcii, ktorú zrealizoval prevádzkovateľ. Vedľa rozvádzača RM je umiestnený 
samostatný rozvádzač, ktorého obsahom je zariadenie pre prenos dát na dispečing prevádzkovateľa, 
rádiomodem 400MHz. Na vonkajšej fasáde sú umiestnené antény, ktoré slúžia prevádzkovateľovi rádiovej siete k 
retranslácii prenášaných dát z iných objektov. Elektro rozvody sú uložené na povrchu, v pozinkovaných žľaboch s 
vekami a v PVC tuhých a ohybných trubkách. Stav elektroinštalácie zodpovedá jej veku – 2003. Ochrana pred 
bleskom je po rekonštrukcii, je plne v súlade s platnými STN a v dobrom technickom stave. 

 
Čistenie odpadových vôd 

ČOV Beluša 
ČOV Beluša bola pôvodne projektovaná (HYDROCONSULT Bratislava, 03/2004) na  čistenie 

odpadových vôd z obcí Beluša, Hloža, Visolaje a Belušské Slatiny (11 000 EO).  
Vzhľadom k nedostatku finančných prostriedkov bola vybudovaná iba čistiaca linka pre obec Beluša. 

Zmena projektu (čistiaca linka iba pre obec Beluša) bola urobená roku 2006 (AQUA PROCON). 
V roku 2008 bola ČOV uvedená do skúšobnej a následne, rozhodnutím Obvodného úradu životného 

prostredia v Považskej Bystrici č. OÚ ŽP-2009/00039-2/BB1, zo dňa 11.02.2009, právoplatným dňa 13.03.2009, 
v roku 2009,  do trvalej prevádzky. 

ČOV je umiestená na ľavom brehu Váhu, vyčistené odpadové vody sú vypúšťané do ramena vodného 
toku Pružinka (miestny názov Kamenický potok), ktorý je zaústený do Slatinského potoka, ktorý je ľavostranným 
prítokom Váhu. 

Technologické riešenie ČOV zahŕňa čerpaciu stanicu, mechanické prečistenie a biologickú linku typu 
OSA 1750 rozdelenú na dve identické časti, z ktorých je prevádzkovaná iba jedna časť. 

Účinnosť čistenia odpadových vôd na ČOV Beluša 
Podľa podkladov prevádzkovateľa je čistiareň odpadových vôd zaťažovaná v rozmedzí 1 300 – 1 310 

EO podľa ukazovateľa BSK5. Na odtoku z ČOV sú priemerne dosahované koncentrácie: 
BSK5  4,5 mg/l 
NL  13 mg/l 
CHSK  26 mg/l 
N-NH4  10,6  mg/l 
Pcelk  3,25  mg/l 
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ČOV Belušské Slatiny 
ČOV Belušské Slatiny bola uvedená do prevádzky v roku 2003. Ide o klasickú mechanicko-biologickú 

čistiareň odpadových vôd. Technologická linka sa skladá z mechanického predčistenia, biologickej nádrže a 
dosadzovacej nádrže. Vyčistené odpadové vody sú vypúšťané do Satinského potoka, ktorý je ľavostranným 
prítokom rieky Váh. 

Účinnosť čistenia odpadových vôd na ČOV Belušské Slatiny 
Podľa podkladov prevádzkovateľa bola v prvej polovine roku 2017 ČOV Belušské slatiny priemerne 

zaťažovaná na úrovni 62 EO. 
Na odtoku boli v prvej polovine roku 2017 dosahované tieto koncentrácie znečistenia (priemer 

z nameraných hodnôt): 
BSK5  94,4 mg/l 
NL  67,3 mg/l 
CHSK  194,7 mg/l 
 

Súčasný stav napojenosti aglomerácie 
V súčasnej dobe je na verejnú kanalizáciu zakončenú v čistiarni odpadových vôd napojených 2 137 

obyvateľov (cca 29,2 %). Časť občianskej a technickej vybavenosti a výrobných závodov v aglomerácii rieši 
likvidáciu odpadových vôd na vlastnej čistiarni alebo zvážaním žumpových vôd na ČOV Beluša, alebo na ČOV 
Púchov. 

Tab. 1 Napojenosť aglomerácie Beluša na kanalizáciu 

Zdroj znečistenia 

2018 

Celkom 
Napojené na 
kanalizáciu 

Vlastné čistenie OV 
Nenapojené na 
kanalizáciu 

EO EO % EO % EO % 

Domácnosti 
napojené na jestv. kanalizáciu 

6 024 
2 137 29,2     

nenapojené na kanalizáciu     3 887 53,1 

Priemysel  0 0      

OTV 

napojené na jestv. kanalizáciu 

599 

455 6,2     

nenapojené na kanalizáciu     144 2,0 

vlastné čistenie OV   0 0,0   

Ostatní 

napojené na jestv. kanalizáciu 

702 

11 0,2     

nenapojené na kanalizáciu     425 5,8 

vlastné čistenie OV   266 3,6   

Celkom  7 325 2 603 35,5 266 3,6 4 456 60,8 

 
Tab.2 Zoznam napojených subjektov na kanalizáciu: 

Typ odpadových vôd/Subjekt Stočné 2016 [m3/rok] 

dažďové 
 

NDS DT-1 15 624 

NDS DT-2 7 068 

NDS DT-3 1 804 

SSC, Beluša VPO 1 539 

SSC, Ladce VPO 12 310 

ostatný 
 

Stredoslovenská energetika, a. s. 224 

TEXIMP, s. r. o. 76 

OTV 
 

BELONG s. r. o. (penzión NATY) 338 

bistro Beluša 124 

Cirkev. centrum voľ. času 57 

EK Reality, a. s. (polyfunkčný objekt) 1 130 

Fara (RkC) 81 

Charitatívny dom 2188 

JO-WI-BEL, s. r. o. (dom služieb) 1 825 

Kultúrny dom 328 
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Tento stav odkanalizovania aglomerácie je neuspokojivý a nie je v súlade so záväzkami SR voči EÚ. 

Rovnako nie je zabezpečený  súlad so Smernicou Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych 
odpadových vôd v znení Smernice 98/15/EC. 

II.8.2 Navrhovaný stav 

 Navrhujú sa: 
A. dva varianty (alternatívy) riešenia časti odkanalizovania aglomerácie Beluša: 

- Alternatíva (odkanalizovanie) 1 – odkanalizovanie miestnej časti Podhorie na ČOV Beluša, 
- Alternatíva (odkanalizovanie) 2 – odkanalizovanie miestnej časti Podhorie do kanalizačnej siete 

obce Ladce a 
B. dva varianty (alternatívy) riešenia intenzifikácie ČOV: 

- Alternatíva (ČOV) 1 – Zachovanie dvojlinkovej koncepcie projektu z roku 2006, 
- Alternatíva (ČOV) 2 – Prebudovanie na jednolinkovú aktiváciu 

 
II.8.2.1 Analýza vstupných parametrov 

 
a) Stanovenie veľkosti produkcie znečistenia v projektovej oblasti 
 
Stanovenie aglomerácie v rámci hodnoteného územia 

Stanovenie príslušnej aglomerácie je v súlade so zoznamom uvedeným v Prílohe č.1 k Programovému 
manuálu OPŽP, pričom jej rozsah je upravený, pokiaľ rozsah vzdialeností častí zástavby v projektovom území od 
súvisle zastavaného územia je väčší ako 500 m. Mimo hranice aglomerácie sú: 

- z kategórie trvalo bývajúcich obyvateľov – osada Podmalenica (5 obyvateľov) a časť Belušských Slatín 
(40 obyvateľov); 

- z kategórie OTV subjekty - ELCLEAN, s. r. o. (ubytovanie), Slovenská pošta, a. s. (Horský hotel 
Slovenská Pošta), Faimiliae Locum, n. o. (sanatórium Matador), Miroslav Lako (rekreačný objekt), 
POVÁŽSKA CEMENTÁREŇ (Chata Cementár). 

 
Stanovenie produkcie znečistenia 

Veľkosť produkcie znečistenia aglomerácie Beluša obsahuje: 
- trvalo bývajúcich obyvateľov; 
- prechodne bývajúcich obyvateľov (turisti a pod.); 
- priemyselné odpadové vody z podnikov a ekonomických aktivít, ktoré sú alebo by mali byť vypúšťané 

do stokovej siete alebo mestskej ČOV; 
- všetky ostatné/ďalšie mestské odpadové vody, či už odvádzané (stokovými sieťami) alebo 

neodvádzané, ale produkované v aglomerácii (napríklad žumpové vody z domácností, OTV 
a priemyselných podnikov); 

- dažďovú vodu z povrchového odtoku a topenia snehu, ktorá je odvádzaná kanalizačnou sieťou na 
ČOV. 
Súčasné produkované znečistenie bolo navýšené o reálny nárast počtu obyvateľov do roku 2021 

(intenzívna individuálna bytová výstavba v obci). 
 
 

materská škôlka 968 

Obecný úrad 153 

Polyfunkčný objekt (Koruna,…) 104 

Spoločenstvo dcér k. l. sv. VdP 135 

WILI Holding, a. s.  (rekreační objekt) 36 

Základná škola vr. ZUŠ 1 852 

Zariadenie opatrovateľskej služby 604 

Zdravotné stredisko + lekáreň 759 
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Kalkulácia kapacity ČOV pre predmetnú aglomeráciu 

Kalkulácia kapacity ČOV vychádza z analýzy vykonanej v časti kanalizácie, kde boli kvantifikované 
všetky zdroje znečistenia. Výsledky analýzy sú uvedené v tabuľke nižšie. 

Pravá časť tabuľky sumarizuje zaťaženie z jednotlivých zdrojov pre návrhový stav, tak ako to vyplýva z 
analýzy napojenosti aglomerácie v časti kanalizácie. 

 
Tab. 3 Kalkulácia kapacity ČOV pre predmetnú aglomeráciu 

Zdroj znečistenia 

2024 ČOV Beluša 

Celkom 
Napojené na 
kanalizáciu 

Vlastné 
čistenie 
OV 

Nenapojené 
na kanalizáciu 

Napojeno 
na 
kanalizáciu 

Nenapojené na 
kanalizáciu 

EO EO % EO % EO % EO EO 

Domácnosti 

napojené na jestv. kanalizáciu  

6 200 

2 082 27.8 
    

2 082 
 

prepojené na novú kanalizáciu  55 0.7 
    

55 
 

novo napojené na novú 
kanalizáciu  

3 597 48.0 
    

3 506 
 

nenapojené na 
kanalizáciu 

zvážané 

 

0 0 
  

90 1.2 
 

90 

nezvážané 0 0 
  

376 5.0 
 

376 

Priemysel 0 0 0 
  

0 0 
  

OTV 

napojené na jestv. kanalizáciu 599 455 6.1 
    

455 
 

novo napojené na novú 
kanalizáciu  

 

144 1.9 
    

144 
 

nenapojené na 
kanalizáciu 

zvážané 
    

0 0.0 
 

0 

nezvážané 
    

0 0.0 
 

0 

vlastné čistenie OV 
   

0 0.0 
    

Ostatní 

napojené na jestv. kanalizáciu 702 11 0.1 
    

11 
 

novo napojené na novú 
kanalizáciu 

 

207 2.8 
    

202 
 

nenapojené na 
kanalizáciu 

zvážané 
    

210 2.8 
 

210 

nezvážané 
    

105 1.4 
 

105 

vlastné čistenie OV 
   

168 2.2 
    

Celkom 7 501 6 551 87.3 168 2.2 782 10.4 6 456 782 

 
Stanovená návrhová kapacita ČOV odpovedá 6 756 EO. Táto hodnota je súčtom EO napojených 

na kanalizáciu z domácností, priemyslu, občianskej a technickej vybavenosti, ostatných zdrojov 
znečistenia a EO zvážaných. 

Z uvedenej hodnoty 6 756  EO je napojené na kanalizáciu 6 456 EO a 300 EO je zvážaných (90 
EO domácnosti a 210 EO z ostatných zdrojov). 
 
Určenie prietoku surovej odpadovej vody na ČOV 

Množstvo odpadovej vody nie je možné v tomto prípade stanoviť obyčajným odhadom špecifickej 
produkcie odpadových vôd na jedného ekvivalentného obyvateľa.  

V súlade s ustanovením STN 75 6401 bol v aglomerácii realizovaný prieskum zdrojov odpadových vôd 
a následná kalkulácia priemerného množstva odpadových vôd bola založená na zistenom skutočnom množstve 
produkovaných odpadových vôd z jednotlivých zdrojov. Zistené skutočnosti sú uvedené v tabuľke nižšie. 

Tab. 4. Priemerné množstvo odpadových vôd v r. 2016, 2024 a 2050 
Rok 2016 2024 2050 

Odpadové vody   Jednotky Hodnota Podiel v % Hodnota Podiel v % Hodnota Podiel v % 

Domácnosti   m3/d 150.9 32.5 544.7 51.8 544.7 51.8 

Priemysel   m3/d 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Vybavenosť   m3/d 29.4 6.3 155.0 14.7 155.0 14.7 

Odpadové vody zo 
žúmp 

  m3/d 11.8 2.5 24.0 2.3 24.0 2.3 

Ostatné   m3/d 23.7 5.1 14.0 1.3 14.0 1.3 
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Dažďové vody, topenie 
snehu 

  m3/d 190.3 41.0 190.3 18.1 190.3 18.1 

Balastné vody 
(infiltrované) 

jestv. 
kanalizácia 

m3/d 58.4 12.6 70.0 6.6 70.0 6.6 

nová 
kanalizácia 

m3/d 0.0 0.0 54.5 5.2 54.5 5.2 

Celkový nátok na ČOV   m3/d 464.5 100.0 1 052.5 100.0 1 052.5 100.0 

  
m3/rok 169 549 

 
384 179 

 
384 179 

 
Návrhový priemerný denný bezdažďový prietok Q24 odpovedá 1 052,5 m3/d. Ďalšie hydraulické 

zaťažovacie parametre sú stanovené podľa STN 75 6401. 
Q24,m  = 738,0 m3/d 
Q24   = 1 052,5 m3/d 
Qd  = 1 310,0 m3/d 
Qh  = 96,1 m3/h 
Qbiol,dažď = 96,1 m3/h 

 
Určenie látkového zaťaženia ČOV 

Určenie látkového zaťaženia ČOV bolo realizované podľa ustanovení STN 75 6401 na základe 
určeného počtu ekvivalentných obyvateľov a špecifickej produkcie znečistenia na jedného ekvivalentného 
obyvateľa uvedené vo zmenenej technickej norme. 

Špecifická produkcia znečistenia na jedného ekvivalentného obyvateľa: 
BSK5  = 60  g/d 
CHSK = 120  g/d 
NL = 55  g/d 
NC  = 12,0  g/d 
PC  = 2,5  g/d 
Návrhové látkové zaťaženie ČOV 
BSK5  = 405,4 kg/d 
CHSK = 810,7 kg/d 
NL = 371,6 kg/d 
NC  = 81,1  kg/d 
PC  = 16,9  kg/d 

 
a) Určenie špecifickej potreby vody pre obyvateľov a občiansko-technickú vybavenosť 
 
Špecifická potreba vody pre obyvateľstvo 

Z analýzy dát prevádzkovateľa vodovodu vyplýva, že špecifická potreba vody pre obyvateľstvo sa 
pohybuje okolo priemernej hodnoty cca 80,3 l/os/deň.  

Tab. 5 Špecifická potreba vody pre obyvateľstvo 

rok 
spôsob hospodárenia na 

vodovodnej sieti 

spotreba vody - celkom 
(obyvatelia+OTV+ostatní) 

[l/os/deň] 

spotreba vody - obyvatelia             
[l/os/deň] 

počet napojených 
obyvateľov 

2013 vo správe PVS + v prenájme 120.3 83.2 4 503 

2014 vo správe PVS + v prenájme 111.5 79.5 4 536 

2015 vo správe PVS + v prenájme 111.5 81.1 4 593 

 
Podľa vyhlášky MŽP SR 684/2006 Z.z. je hodnota potreby vody pre bytový fond 108,8 l/os/d (hodnota 

špecifickej potreby vody 145 l/os/d je znížená o 25 % na základe splneného predpokladu merania odberu vody 
pre každý dom/byt samostatne). 

S objednávateľom bolo dohodnuté, že bude pre výhľadový stav projektu rátané s návrhovou 
špecifickou potrebou vody pre obyvateľstvo v úrovni 95 l/os/deň. Väčšia časť aglomerácie, ktorá je zásobovaná 
pitnou vodou nie je v súčasnosti napojená na kanalizačnú sieť. Priamym napojením na verejnú kanalizáciu bude 
zrušené prirodzené regulačné opatrenie produkcie odpadových vôd, ktorým sú nádrže na vyvážanie (žumpy). Dá 
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sa predpokladať, že po realizácii projektu dôjde k miernemu zvýšeniu spotreby vody obyvateľstvom. Rovnako 
v obci prebieha pomerne intenzívna individuálna bytová výstavba, u ktorej sa dá očakávať vyšší hygienický 
štandard oproti pôvodnej zástavbe. 
 
Špecifická potreba vody pre občiansko-technickú vybavenosť 

Z dát prevádzkovateľa vodovodu vyplýva, že špecifická potreba vody pre OTV sa v obci Beluša 
pohybuje do 30 l/os/deň. V tabuľke uvedená spotreba vody zahŕňa aj spotrebu „ostatných“ podnikateľských 
subjektov (firiem, podnikov...) v Beluši. 

Tab. 6 Špecifická potreba vody pre občiansko-technickú vybavenosť 

rok 
spôsob hospodárenia na 

vodovodnej sieti 
spotreba vody - celkom 
(OTV+ostatní) [l/os/deň] 

2013 vo správe PVS + v prenájme 37.1 

2014 vo správe PVS + v prenájme 32.0 

2015 vo správe PVS + v prenájme 30.4 

 
Po dohode s objednávateľom bolo dohodnuté, že pre výhľadový stav projektu bude uvažované so 

špecifickou potrebou vody pre OTV v úrovni hodnoty dané vyhláškou MŽP SR č. 684/2006 Z.z. pre obce veľkosti 
1 001 až 5 000 obyvateľov - 25 l/os/d. Hodnota špecifickej potreby vody pre obce veľkosti Beluši (5 001-20 000 
obyvateľov) je podľa citovanej vyhlášky 40 l/os/deň. 

 
II.8.2.2 Odkanalizovanie 

 
Technické riešenie časti odkanalizovania aglomerácie Beluša je spracované v dvoch alternatívach, 

ktoré sa odlišujú v mieste čistenia odpadových vôd miestnej časti Podhorie. Zvyšok technického riešenia 
odkanalizovania aglomerácie Beluša je zhodný pre alternatívu 1 a 2. 

 
Východiskové predpoklady 

Návrh dobudovania kanalizačnej siete v alternatívach 1 a 2 ráta s dobudovaním splaškovej kanalizácie 
v týchto lokalitách: 

- Centrálna časť obce Beluša – ulice A. Sládkoviča, Dr. Adámyho, Farská, J. A. Komenského, J. Kollára, 
J. Kráľa, Kpt. Nálepku, Krížna, Mlynská, P. O. Hviezdoslava, Slatinská, Staničná, Továrenská, 
Trenčianska; 

- Kanalizácia je navrhovaná v rozsahu súvislej zástavby obce. Nie je rátané napojenie časti Rybníky, 
zástavby na ul. Žilinskej za privádzačom R6 na kanalizačnú sieť obce; 

- Miestna časť Hloža – bude odkanalizovaná celá miestna časť okrem odlúčenej skupiny domov pri 
elektrárni; 

- Miestna časť Podhorie – bude odkanalizovaná celá miestna časť okrem chatárskej osady na južnom 
konci miestnej časti; 

- Časť Belušské Slatiny – bude odkanalizovaná len súvislá zástavba severnej časti Belušských Slatín. Nie 
je uvažované, že rozptýlená zástavba južne od križovatky k rekreačnému objektu Slovenskej pošty vr. 
osady Podmalenica bude napojená na kanalizačným systémom obce Beluša. 

Návrh variantne rieši len odkanalizovanie miestnej časti Podhorie. Zvyšok technického riešenia 
odkanalizovania obce Beluša ostáva zhodný pre alternatívu 1 a 2. 

 
Všeobecné zásady technického návrhu 

Kanalizačné stoky sú navrhnuté z plastových kanalizačných rúr (PP alebo PVC plnostenné), výtlačné 
potrubia sú navrhnuté z materiálu polyetylén PE100 RC. V miestach spojenia stôk, výškových a smerových 
lomoch, na rovnej trase maximálne po 50 m a v ďalších prípadoch požadovaných STN 75 6101 sú navrhnuté 
revízne šachty. Šachty budú prefabrikované a musia byť vodotesné. Napojenie potrubia na steny šachiet musia 
byť rovnako vodotesné. 
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Zaústenie kanalizačných prípojok (KP) sa budú skladať z kanalizačných odbočiek, priameho 
kanalizačného potrubia DN 150, 200 (priemerná dĺžka 7 m/ks) a z plastovej kontrolnej šachty DN 425. Návrh 
profilov kanalizačných stôk je realizovaný podľa platnej STN 75 6101. Koeficient bezpečnosti návrhu splaškovej 
siete kb = 2 (tj. 100% rezerva). Navrhované profily kanalizačných stôk a zberačov sú DN 300. Minimálny spád 
splaškových kanalizačných stôk je 5 ‰. Výnimku tvoria tieto stoky – stoka A na ul. Kpt. Nálepku, ktorá je na dl. 
1 190 m v sklone 3,8 ‰ (dané výškové napojenie na jestvujúcu kanalizačnú stoku) a stoka B, ktorá je v m. č. 
Hloža v sklone 4,0 ‰ na dĺžke 660 m. Dôvodom menšieho spádu je výškové vedenie stoky v primeranej hĺbke 
cca 4,5 m pod úrovňou terénu. Pri spáde 5‰ by výkopové práce presiahli vyše 5 metrov. Vzhľadom k tomu, že 
do koncovej šachty stoky B bude zaústený výtlak v m. č. Podhorie, bude unášacia rýchlosť dostatočná, aby sa 
zabránilo nadmernej sedimentácii tuhých látok v stoke. 

Čerpacie stanice odpadovej vody sú navrhnuté s technológiou separácie tuhých látok. Čerpacie 
stanice sa navrhujú umiestniť do zelených plôch mimo komunikácie. U čerpacích staníc bude vybudovaný 
nadzemný stavebný objekt so zabudovaným rozvádzačom. Pred každou čerpacou stanicou bude na kanalizačnej 
sieti vytvorený akumulačný úsek. Jeho dĺžka a dimenzia bude navrhnutá podľa maximálneho hodinového 
prietoku na 6 hodín zdržania pre prítok Q24. Pre každú čerpaciu stanicu je navrhnutá v rozvádzači zásuvka pre 
napojenie náhradného mobilného zdroja elektrickej energie (dieselagregát). Čerpacie stanice slúžia na 
prečerpávanie splaškových odpadových vôd v miestach, ktoré nie je možné gravitačne odvodniť. Kapacitne sú 
čerpacie stanice navrhované na výhľadové množstvá s ohľadom na súčasný stav. Čerpadlá v prečerpávacích 
staniciach budú navrhnuté tak, aby sa v potrubiach dosiahla normou požadovaná rýchlosť 0,8 – 1,5 m/s.  Všetky 
čerpacie stanice sú navrhnuté ako podzemné v uzavretom systéme so zberačom nerozpustných látok, ktoré 
budú umiestnené v železobetónovej šachte. Rozdelenie čerpacích staníc odpadových vôd: 

- Čerpacia stanica odpadových vôd „malá“ – do 40 EO; 
- Čerpacia stanica odpadových vôd „stredná“ – 40-200 EO; 
- Čerpacia stanica odpadových vôd „veľká“ – nad 200 EO. 

U čerpacích staníc, kde hrozí riziko vzniku zápachu na výtoku z výtlakov odpadových vôd (dlhé 
zdržanie splaškových vôd v anaeróbnom prostredí výtlaku) je navrhované technické opatrenie pre elimináciu 
tvorby sírovodíku. Opatrením je inštalácia kompresoru v nadzemnom objekte ČSOV a napojenie 
prevzdušňovacieho potrubia do výtlaku odpadových vôd a to buď v čerpacej stanici (pri vzostupnej nivelete 
výtlaku), alebo do najnižších miest nivelety výtlaku za pomoci privzdušňovacieho potrubia, ktoré by bolo 
pripoložené k vedeniu výtlačného potrubia. 

Tab. 7 Napojenosť aglomerácie na budovanú kanalizáciu po realizácii navrhovanej činnosti 

Zdroj znečistenia 

2024 

Celkom 
Napojené na 
kanalizáciu 

Vlastné 
čistenie OV 

Nenapojené na 
kanalizáciu 

EO EO % EO % EO % 

Domácnosti napojené na jestv. kanalizáciu 6 200 2 082 27.8         

prepojené na novú kanalizáciu  55 0.7         

novo napojené na novú kanalizáciu 3 597 48.0         

nenapojené na kanalizáciu zvážané 0 0     90 1.2 

nezvážané 0 0     376 5.0 

Priemysel  0 0 0     0 0 

OTV napojené na jestv. kanalizáciu 599 455 6.1         

novo napojené na novú kanalizáciu   144 1.9         

nenapojené na kanalizáciu zvážané         0 0.0 

nezvážané         0 0.0 

vlastné čistenie OV     0 0.0     

Ostatní napojené na jestv. kanalizáciu 702 11 0.1         

novo napojené na novú kanalizáciu   207 2.8         

nenapojené na kanalizáciu zvážané         210 2.8 

nezvážané         105 1.4 

vlastné čistenie OV     168 2.2     

Celkom     7 501 6 551 87.3 168 2.2 782 10.4 
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Predpokladá sa, že 5 % z počtu obyvateľov v aglomerácii, vzhľadom k charakteru zástavby 
(z ekonomických dôvodov vlastníkov nehnuteľností apod.) nebude po realizácii navrhovanej stavby napojených 
na verejnú kanalizáciu a ich odpadové vody nebudú ani čistené. 

Celková napojenosť aglomerácie na verejnú kanalizáciu bude po realizácii opatrenia 87,3 %. Vlastná 
napojenosť obyvateľstva bude 92,5 %.  

Bude zachované individuálne čistenie odpadových vôd v odlúčených častiach Belušských Slatín 
a priemyselných areálov v Beluši. Ide o tieto subjekty: 

 
Tab. 8 Individuálne čistenie odpadových vôd - subjekty 

Typ odpadových vôd/Subjekt 

ostatný 

Booster Precision Components s.r.o. 

Gold-Pack s. r. o. 

TV COM, spol. s r. o. 

odpadové technické vody 

ELCLEAN, s. r. o. (ubytovanie) 

Slovenská pošta, a. s. (Horský hotel Slovenská Pošta) 

 
V návrhu je uvažované, že u ostatných producentov odpadových vôd, ktorí nebudú napojení priamo na 

kanalizačnú sieť sa odpadové vody budú zvážať na ČOV Beluša od 2/3 týchto nenapojených subjektov. Zvyšok 
odpadových vôd subjektov tj. 1/3 bude zneškodňovaných  individuálne, alebo budú zvážané na ČOV Púchov. 
 

Tab. 9a Alternatíva 1 Súhrnné bilancie navrhovaného odkanalizovania Alternatíva1 

Objekt 
Gravitačná kanalizácia -

dĺžka [m] 
Počet ČSOV/ČOV [ks] 

Celkový počet 
zaústení KP [ks] 

čerpacie stanice 
 

12 
 

ČOV 
 

1 
 

gravitačná kanalizácia 21 119 
  

výtlak odpadových vôd 3 951 
  

zaústenie KP 7889 
 

1 127 

 
Tab. 9b Alternatíva 2 Súhrnné bilancie navrhovaného odkanalizovania Alternatíva2 

Objekt 
Gravitačná kanalizácia -

dĺžka [m] 
Počet ČSOV/ČOV [ks] 

Celkový počet 
zaústení KP [ks] 

čerpacie stanice 
 

12 
 

ČOV 
 

2 
 

gravitačná kanalizácia 21 116 
  

výtlak odpadových vôd 4258 
  

zaústenie KP 7889 
 

1 127 

 
II.8.2.2.1 Technické riešenie 

 
Alternatíva 1 (odkanalizovanie) 

 
V obci Beluša je navrhované dobudovanie kanalizačného systému obce splaškovej kanalizácie 

v nasledujúcom rozsahu: 
 

Beluša (centrálna časť obce): 
- Ulica Kpt. Nálepku  

 Gravitačné stoky A a A10.  
- Ulica Mlynská 

 Gravitačné stoky A1, A2, A2.1, A2.2 a A3 

 Čerpacia stanica odpadových vôd ČSOV 2 BE s prípojkou nn, výtlak odpadových vôd A2t. 
- Ulica J. A. Komenského, ul. Farská, ul. Krížna 
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 Gravitačné stoky AA2, A2.2, A.2.2.1, A2-1, A2-1 a AA2-1.1. 

 Čerpacia stanica odpadových vôd ČSOV 3 BE s prípojkou nn, výtlak odpadových vôd AA2-1t. 
- Ulica Dr. Adámyho 

 Gravitačná stoka AA5. 
- Ulica A. Sládkoviča 

 Gravitačné stoky AA6, AA6-1 a AA6-2. 

 Čerpacia stanica odpadových vôd ČSOV 1 BE s prípojkou nn, výtlak odpadových vôd AA6t. 

 Časť ulice Sládkovičova – stoka AA6-2 (v dl. cca 530 m, 91 EO) je vzhľadom ku konfigurácii terénu 
odkanalizovaná do jestvujúcej stokovej siete obce Dolné Kočkovce. Odpadové vody z tejto časti ulice 
sú čistené na jestvujúcej ČOV Púchov. 

- Ulica J. Kráľa 

 Gravitačné stoky AA7-6 a AA7-6.1. 
- Ulica Slatinská 

 Gravitačné stoky AA1-5.1, AA1-5.3, AA1-5.3.2, AA1-5.4, AA1-5-5, AA1-5.6, AA1-5.7, AA1-5.7.1, AA1-
5.3.1.0 a predĺženie stoky AA1-5.  

 Čerpacia stanica odpadových vôd ČSOV 1 BS s prípojkou nn, výtlak odpadových vôd AA1-5.7t, 
havarijný preliv HP 1 BS. 

 Čerpacia stanica odpadových vôd ČSOV 2 BS s prípojkou nn, výtlak odpadových vôd AA1-5.3t , 
havarijný preliv HP 2 BS. 

- Ulica Trenčianska 

 Gravitačné stoky AA1-1, AA1-1.1, AA1-1.4 a AA9. 

 Čerpacia stanica odpadových vôd ČSOV 4 BE s prípojkou nn, výtlak odpadových vôd AA1-1.1t. 
- Ulica Kollárova 

 Gravitačné stoky B7-1. 
- Ulica Staničná 

 Gravitačná stoka AA1-1.2. 
- Ulica P. O. Hviezdoslava 

 Gravitačná stoka AA1-1.3 
 
Beluša (Belušské Slatiny): 

 Gravitačné stoky AA1-5.3.1, AA1-5.3.1.0 a AA1-5.3.1.2. 
 
Hloža 

 Gravitačné stoky B0, B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 a B9-1 

 Čerpacia stanica odpadových vôd ČSOV 1 HL s prípojkou nn, výtlak odpadových vôd Bt 

 Čerpacia stanica odpadových vôd ČSOV 2 HL s prípojkou nn, výtlak odpadových vôd B8t 
 
Podhorie 

V miestnej časti Podhorie (704 EO) je navrhnutá splašková stoková sieť zaústená do kanalizačnej 
siete v miestnej časti Hloža. Odpadové vody z Podhoria budú čistené na ČOV Beluša.  

Stoková sieť v Podhorí má dve hlavné povodia. Prvé tvorí gravitačné stoky BD, BD0, BD1, BD3, BD4, 
BD5 a BD6. Stoky sú gravitačne odvedené na čerpaciu stanicu ČSOV PH1 na severnom okraji miestnej časti, pri 
štátnej ceste do centra obce. Výtlakom BDt sú odpadové vody dopravované do stoky B v miestnej časti Hloža. 
Výtlak BDt križuje bezvýkopovo diaľnicu D1. Súčasťou tohto povodia je stoka BD7 s čerpacou stanicou ČSOV 
PH3 a výtlakom odpadových vôd BD7t. Ten dopravuje splaškové vody do stoky BD. 

Druhé povodie tvorí prevažne nová zástavba rodinných domov na západnom okraji miestnej časti 
(smer Ladce). Povodie je odkanalizované splaškovými stokami BD2.1, BD2.2, BD2.3, BD2.4, BD2.5, BD2.6. 
Stoky odvádzajú splaškové vody na ČSOV PH2. Výtlakom odpadových vôd BD2t sú splaškové vody 
dopravované do stoky BD. 
 
 Súčasťou navrhovaného technického riešenia je aj rekonštrukcia čerpacej stanice dažďových vôd ČS 02 
na ulici Továrenskej.  
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Čerpacia stanica dažďových vôd ČS 02 (ul. Továrenská) 
Po dobudovaní odkanalizovania v obci Beluša bude na ČS 02 odvádzaná odpadová voda z centrálnej 

časti obce Beluša a Belušských Slatín. Na objekt ČS 02 budú natekať odpadové vody od 5 279 EO (z čoho je 
4 514 EO od obyvateľstva). 

Návrhové hodnoty na prítoku do ČS 02 sú nasledujúce: 
Q24 vr. Qbal  6.38 l/s 
Qhmax vr. Qbal  14.30 l/s 
Množstvo pritekajúcich dažďových vôd pri návrhovom stave zostáva bez zmeny: 
Dažďový prítok  1353.5 l/s 
Odtok na ČOV  594 l/s 
Odľahčený odtok 759.5 l/s 
Pre hodnotu odtoku na ČOV vo výške 594 l/s za dažďa, bude pomer riedenia odtekajúcich vôd na 

ČOV:  
pre Q24 vr. Qbal 1:112 
pre Qhmax vr. Qbal 1:41 
Vzhľadom k vyššie uvedeným hodnotám riedenia odpadových vôd nie je nutné vytvárať úpravy na 

odtoku smerom do ČOV a ani upravovať výšku prelivnej hrany v objekte smerom k dažďovým čerpadlám. Z čoho 
vyplýva, že jestvujúca kapacita dažďových čerpadiel je pre návrhový stav dostatočná. 

V rámci rekonštrukcie ČS 02 sa budú realizovať nasledujúce opatrenia: 
- vybudovanie samostatnej miestnosti elektrorozvádzačov v jestvujúcom priestore nadzemnej časti 

objektu; 
- vybudovanie prístupu do podstrešného priestoru; 
- vybudovanie nového vzduchotechnického zariadenia pre odvetranie objektu cez novo zriadený 

dezodorizačný filter; 
- demontáž jestvujúcich ventilátorov z okenných výplní nadzemnej budovy (podľa potreby aj oprava 

prípadne výmena okien); 
- demontáž jestvujúceho oplotenia vedľa severozápadného štítu budovy a vybudovanie nového oplotenia 

zahrňujúceho aj priestor dezodorizačného filtru, vrátane novej prístupovej brány; 
- zateplenie stropu nadzemnej budovy na podlahe podstrešného priestoru; 
- nová fasáda budovy vrátane kontaktného zateplenia; 
- výmena zámočníckych výrobkov v podzemnej odľahčovacej komore; 
- prieskum stavu železobetónových konštrukcií podzemnej odľahčovacej komory a jej prípadná sanácia  
- oprava podlahy nadzemnej miestnosti po výmene poklopov; 
- renovácia nosníkov montážnych drážok; 
- výmaľba povrchu stien a stropu nadzemnej miestnosti; 
- výmena spoločného rozvádzača PRS, MaR, ASŘTP a vymiestnenie rozvádzača do priestorov mimo 

strojné hrubé hrablice, následne doplniť do týchto priestorov deblokačné skrine pre miestne ovládanie 
pohonov, rozvádzač vybaviť analyzátorom siete; 

- vytvorenie náhrady jestvujúceho rádiomodemu za modem GSM/GPRS; 
- nové automatické odvetranie priestoru hrubých strojných hrablíc; 
- výmena zariadení MaR vrátane stavebných úprav. 

 
Tab. 10 Navrhovaná dĺžka kanalizácie - Alternatíva 1 (odkanalizovanie) 

Ulica/stoka gravitačná kanalizácia (m) výtlak odpadových vôd (m) zaústenie KP (m) Celkový súčet (m) 

A. Sládkoviča  

AA 6 772 
 

434 1 206 

AA 6-1 774 
 

518 1 292 

AA6t 
 

43 
 

43 

AA 6-2 529 
 

189 718 

Belušské Slatiny  

AA 1-5.3.1 1 106 
 

63 1 169 

AA 1-5.3.1.1 298 
 

21 319 
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AA 1-5.3.1.2 281 
 

28 309 

Dr. Adámyho  

AA 5 232 
 

63 295 

Hloža  

B 792 
 

294 1 086 

B 0 172 
 

49 221 

B 1 455 
 

140 595 

B 2 106 
 

49 155 

B 3 366 
 

266 632 

B 4 205 
 

84 289 

B 5 98 
 

98 196 

B 6 350 
 

217 567 

B 7 570 
 

329 899 

B 8 228 
 

35 263 

B 8t 
 

255 
 

255 

B 9 298 
 

77 375 

B 9-1 193 
 

56 249 

Bt 
 

802 
 

802 

J. A. Komenského  

AA 2.2 64 
 

28 92 

AA 2.2.1 100 
 

35 135 

J. A. Komenského, Farská, Krížna  

AA 2 805 
 

259 1 064 

AA 2-1 421 
 

189 610 

AA 2-1t 
 

146 
 

146 

AA 2-1.1 93 
  

93 

kpt. Nálepku  

A 1 189 
 

728 1 917 

AA 10 121 
 

91 212 

Kráľa  

AA 7-6 432 
 

126 558 

AA 7-6.1 97 
 

42 139 

Mlynská  

A 1 70 
 

28 98 

A 2 756 
 

63 819 

A 2.1 52 
 

35 87 

A 2.2 51 
 

21 72 

A 2t 
 

172 
 

172 

A 3 99 
 

28 127 

P. O. Hviezdoslava  

AA 1-1.3 254 
 

210 464 

Podhorie  

BD 1 343 
 

462 1 805 

BD 0 240 
 

42 282 

BD 1 324 
 

182 506 

BD 2.1 718 
 

98 816 

BD 2.2 430 
 

126 556 

BD 2.3 303 
 

84 387 

BD 2.4 265 
 

77 342 

BD 2.5 560 
 

154 714 

BD 2.6 241 
 

7 248 

BD 2t 
 

729 
 

729 

BD 3 393 
 

105 498 

BD 4 90 
 

35 125 

BD 5 55 
 

28 83 
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BD 6 155 
 

28 183 

BD 7 10 
 

14 24 

BD 7t 
 

30 
 

30 

BDt 
 

824 
 

824 

Slatinská  

AA 1-5 1 085 
 

434 1 519 

AA 1-5.3 16 
  

16 

AA 1-5.3.2 148 
 

14 162 

AA 1-5.3t 
 

192 
 

192 

AA 1-5.4 165 
 

84 249 

AA 1-5.5 171 
 

56 227 

AA 1-5.7 132 
 

14 146 

AA 1-5.7.1 154 
 

14 168 

AA 1-5.7t 
 

149 
 

149 

AA 1-5-6 16 
  

16 

AA 1-5.1 130 
 

35 165 

HP 2 BS 9 
  

9 

AA 1-5-3.0 143 
  

143 

HP 1 BS 60 
  

60 

Staničná  

AA 1-1.2 127 
 

112 239 

Trenčianska  

AA 1-1 197 
 

161 358 

AA 1-1.1 599 
 

378 977 

AA 1-1.4 190 
 

126 316 

AA 9 91 
 

56 147 

AA 1-1.1t 
 

609 
 

609 

Kollárova  

B 7-1 130 
 

70 200 

Celkový súčet 21 119 3 951 7 889 32 959 

 
Tab. 11 Navrhované objekty a zaústenia KP – Alternatíva 1 (odkanalizovanie) 

Ulica/kanalizačná stoka Celkový počet zaústení KP [ks] Počet ČSOV [ks] 

A. Sládkoviča  

AA 6 62 
 

AA 6-1 74 1 

AA 6-2 27 
 

Belušské Slatiny  

AA 1-5.3.1 9 1 

AA 1-5.3.1.1 3 
 

AA 1-5.3.1.2 4 
 

Hloža 

B 42 1 

B 0 7 
 

B 1 20 
 

B 2 7 
 

B 3 38 
 

B 4 12 
 

B 5 14 
 

B 6 31 
 

B 7 47 
 

B 8 5 
 

B 9 11 
 

B 9-1 8 
 

B8 
 

1 
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J. A. Komenského  

AA 2.2 4 
 

AA 2.2.1 5 
 

J. A. Komenského, Farská, Krížna  

AA 2 37 
 

AA 2-1 27 1 

kpt. Nálepku  

A 104 
 

AA 10 13 
 

Kráľa  

AA 7-6 18 
 

AA 7-6.1 6 
 

Mlynská  

A 1 4 1 

A 2 9 
 

A 2.1 5 
 

A 2.2 3 
 

A 3 4 
 

P. O. Hviezdoslava  

AA 1-1.3 30 
 

Podhorie  

BD 66 1 

BD 0 6 
 

BD 1 26 
 

BD 2.1 14 1 

BD 2.2 18 
 

BD 2.3 12 
 

BD 2.4 11 
 

BD 2.5 22 
 

BD 2.6 1 
 

BD 3 15 
 

BD 4 5 
 

BD 5 4 
 

BD 6 4 
 

BD 7 2 1 

Slatinská  

AA 1-5 62 
 

AA 1-5.3.2 2 
 

AA 1-5.4 12 
 

AA 1-5.5 8 
 

AA 1-5.7 2 1 

AA 1-5.7.1 2 
 

AA 1-5.1 5 
 

Staničná  

AA 1-1.1 
 

1 

AA 1-1.2 16 
 

Trenčianska  

AA 1-1 23 
 

AA 1-1.1 54 
 

AA 1-1.4 18 
 

AA 9 8 
 

Dr. Adámyho  

AA 5 9 
 

Továrenská  

Rekce ČS02 Továrenská 1 
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Kollárova  

B 7-1 10 
 

Celkový súčet 1127 12 

 
 

Tab. 12 Parametre novonavrhovaných ČSOV – Alternatíva 1 (odkanalizovanie) 

Označenie 

Výhľadový 
počet EO 

napojených 
na ČS 

Priemerný 
odtok 

Maximálny 
hodinový 

prietok 

Čerpané 
množstvo 

Dopravná 
výška 

Inštal. 
príkon - 
hlavné 

čerpadlá 

Inštal. 
príkon - 

pomocné 
čerpadlo 

Inštal. 
príkon - 

kompresor 

Inštal. 
príkon - 

osvetlenie 
+ ost. 

Súčas. 
príkon 

Predpokl. 
ročná 

spotreba 
el. 

energie 

Opatrenie 
proti 

zápachu 

  
Q24 Qhmax Qč H Pm Pm Pm Pm Psúč 

  
- počet l/s l/s l/s m kW kW kW kW kW kWh - 

ČSOV BE1 354 0.45 1.56 7.5 3.0 4.0 0.5 
 

0.5 3.0 1 410 NIE 

ČSOV BE2 130 0.16 0.63 7.5 6.5 6.0 0.5 
 

0.5 4.0 941 NIE 

ČSOV BE3 140 0.18 0.72 7.5 4.6 6.0 0.5 
 

0.5 4.0 983 NIE 

ČSOV BE4 538 0.68 1.93 7.5 14.5 12.0 0.5 
 

0.5 7.0 5 130 NIE 

ČSOV HL1 1 535 1.94 5.09 7.5 16.5 16.0 0.5 
 

0.5 9.0 18 477 NIE 

ČSOV HL2 132 0.17 0.64 7.5 7.0 6.0 0.5 3.0 0.5 4.0 1 221 ÁNO 

ČSOV PH1 704 0.89 2.50 7.5 17.4 16.0 0.5 
 

0.5 9.0 8 669 NIE 

ČSOV PH2 472 0.60 1.81 7.5 18.3 16.0 0.5 3.0 0.5 9.0 6 206 ÁNO 

ČSOV PH3 9 0.01 0.07 5.5 7.2 4.0 0.5 3.0 0.5 4.0 674 ÁNO 

ČSOV BS1 31 0.04 0.23 5.5 9.8 4.0 0.5 3.0 0.5 4.0 761 ÁNO 

ČSOV BS2 147 0.18 0.71 7.5 14.3 12.0 0.5 
 

0.5 7.0 1 658 NIE 

 
Alternatíva 2 (odkanalizovanie) 

 
V obci Beluša je navrhované dobudovanie kanalizačného systému obce - splaškovej kanalizácie 

v nasledujúcom rozsahu: 
 
Beluša (centrálna časť obce): 
- Dtto alternatíva 1 (odkanalizovanie). 
 
Beluša (Belušské Slatiny): 
- Dtto alternatíva 1 (odkanalizovanie). 
 
Hloža 
- Dtto alternatíva 1 (odkanalizovanie). 
 
Podhorie 

V miestnej časti Podhorie je navrhnutá splašková stoková sieť zaústená do kanalizačnej siete obce 
Ladce. Kanalizácia Podhoria bude napojená výtlakom odpadových vôd na výtlak z ČSOV M2 Horné Ladce pri 
cementárni, ktorá je súčasťou skupinovej kanalizácie Ilavsko. V mieste napojenia je uvažované zriadiť armatúrnu 
šachtu. Vzhľadom k dĺžke výtlaku BD 2t (Podhorie-Ladce) a hodnote nátoku splaškových vôd, hrozí riziko 
zahnívania odpadovej vody vo výtlaku. Z týchto dôvodov na uvažované s realizáciou opatrenia – 
prevzdušňovanie výtlaku. Do výtlačného radu sa dodáva stlačený vzduch, ktorý upravuje koncentráciu kyslíka v 
odpadovej vode. Týmto sú zachované aeróbne pomery a nemôže dochádzať k tvorbe sírovodíka a následnému 
vzniku zápachu. Opatrenie so sebou ponesie položenie prevzdušňovacieho potrubia PE D20 dl. cca 490 m 
uloženého do súbehu s výtlakom BD 2t, ktoré bude dopravovať vzduch do najnižších miest nivelety výtlaku. 
Zdrojom vzduchu bude kompresor s tlakovou nádobou, ktorý bude umiestnený v armatúrnej komore ČSOV PH2. 

Kanalizačná sieť skupinovej kanalizácie Ilavsko je dostatočne kapacitná vr. čerpacích staníc pre 
odvedenie odpadových vôd z Podhoria na ČOV Dubnica nad Váhom bez nutnosti dodatočných investícií. 

 Na trase skupinovej kanalizácie budú odpadové vody z Podhoria prečerpávané čerpacími stanicami 
ČSOV Ladce A6, ČSOV Tunežice A5, ČSOV Nozdrovice A4, ČSOV Košeca A3 a ČSOV Ilava. Vzhľadom 
k dostatočnej kapacitnej rezerve na ČOV Dubnica nad Váhom nebude nutné na nej robiť žiadne investície 
v súvislosti s napojením miestnej časti Podhorie. 
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Technické riešenie stokovej siete v miestnej časti Podhorie bude obdobné alternatíve 1. Bude 
rozdelené na dve hlavné povodia. Prvé tvorí gravitačné stoky BD, BD0 a BD1. Stoky sú gravitačne odvedené na 
čerpaciu stanicu ČSOV PH1 na severnom okraji miestnej časti, pri štátnej ceste do centra obce. Výtlakom BDt sú 
odpadové vody dopravované do stoky BD2.5 v priestoru podjazdu pod potokom v západnej časti obce. 

Druhé povodie tvorí prevažne nová zástavba rodinných domov na západnom okraji miestnej časti 
(smer Ladce) a zástavba ja južnom konci obce. Povodie je odkanalizované splaškovými stokami BD2.1, BD2.2, 
BD2.3, BD2.4, BD2.5, BD2.6., BD3, BD4, BD5, BD6 Stoky odvádzajú splaškové vody na ČSOV PH2. Výtlakom 
odpadových vôd BD2t sú splaškové vody dopravované do kanalizačnej siete obce Ladce – do výtlaku M3 
z čerpacej stanice ČSOV Horné Ladce M2. Súčasťou tohto povodia je stoka BD7 s čerpacou stanicou ČSOV 
PH3 a výtlakom odpadových vôd BD7t. Ten dopravuje splaškové vody do stoky BD2.5. 

 
Tab. 13 Navrhovaná dĺžka kanalizácie - Alternatíva 2 (odkanalizovanie) 

Ulica/stoka gravitačná kanalizácia (m) výtlak odpadových vôd (m) zaústenie KP (m) Celkový súčet (m) 

A. Sládkoviča  

AA 6 772 
 

434 1 206 

AA 6-1 774 
 

518 1 292 

AA6t 
 

43 
 

43 

AA 6-2 529 
 

189 718 

Belušské Slatiny  

AA 1-5.3.1 1 106 
 

63 1 169 

AA 1-5.3.1.1 298 
 

21 319 

AA 1-5.3.1.2 281 
 

28 309 

Dr. Adámyho  

AA 5 232 
 

63 295 

Hloža  

B 792 
 

294 1 086 

B 0 172 
 

49 221 

B 1 455 
 

140 595 

B 2 106 
 

49 155 

B 3 366 
 

266 632 

B 4 205 
 

84 289 

B 5 98 
 

98 196 

B 6 350 
 

217 567 

B 7 570 
 

329 899 

B 8 228 
 

35 263 

B 8t 
 

255 
 

255 

B 9 298 
 

77 375 

B 9-1 193 
 

56 249 

Bt 
 

802 
 

802 

J. A. Komenského  

AA 2.2 64 
 

28 92 

AA 2.2.1 100 
 

35 135 

J. A. Komenského, Farská, Krížna  

AA 2 805 
 

259 1 064 

AA 2-1 421 
 

189 610 

AA 2-1t 
 

146 
 

146 

AA 2-1.1 93 
  

93 

kpt. Nálepku  

A 1 189 
 

728 1 917 

AA 10 121 
 

91 212 

Kráľa         

AA 7-6 432 
 

126 558 

AA 7-6.1 97 
 

42 139 

Mlynská  

A 1 70 
 

28 98 
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A 2 756 
 

63 819 

A 2.1 52 
 

35 87 

A 2.2 51 
 

21 72 

A 2t 
 

172 
 

172 

A 3 99 
 

28 127 

P. O. Hviezdoslava  

AA 1-1.3 254 
 

210 464 

Podhorie  

BD 666 
 

462 1 128 

BD 0 240 
 

42 282 

BD 1 324 
 

182 506 

BD 2.1 718 
 

98 816 

BD 2.2 430 
 

126 556 

BD 2.3 303 
 

84 387 

BD 2.4 265 
 

77 342 

BD 2.5 1 234 
 

154 1 388 

BD 2.6 241 
 

7 248 

BD 2t 
 

1 156 
 

1 156 

BD 3 393 
 

105 498 

BD 4 90 
 

35 125 

BD 5 55 
 

28 83 

BD 6 155 
 

28 183 

BD 7 10 
 

14 24 

BD 7t 
 

30 
 

30 

BDt 
 

704 
 

704 

Slatinská  

AA 1-5 1 085 
 

434 1 519 

AA 1-5.3 16 
  

16 

AA 1-5.3.2 148 
 

14 162 

AA 1-5.3t 
 

192 
 

192 

AA 1-5.4 165 
 

84 249 

AA 1-5.5 171 
 

56 227 

AA 1-5.7 132 
 

14 146 

AA 1-5.7.1 154 
 

14 168 

AA 1-5.7t 
 

149 
 

149 

AA 1-5-6 16 
  

16 

AA 1-5.1 130 
 

35 165 

HP 2 BS 9 
  

9 

AA 1-5-3.0 143 
  

143 

HP 1 BS 60 
  

60 

Staničná  

AA 1-1.2 127 
 

112 239 

Trenčianska  

AA 1-1 197 
 

161 358 

AA 1-1.1 599 
 

378 977 

AA 1-1.4 190 
 

126 316 

AA 9 91 
 

56 147 

AA 1-1.1t 
 

609 
 

609 

Kollárova  

B 7-1 130 
 

70 200 

Celkový súčet 21 116 4 258 7 889 33 263 
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Tab. 14 Navrhované objekty a zaústenia KP – Alternatíva 2 (odkanalizovanie) 
Ulica/kanalizačná stoka Celkový počet zaústení KP [ks] Počet ČSOV [ks] 

A. Sládkoviča  

AA 6 62 
 

AA 6-1 74 1 

AA 6-2 27 
 

Belušské Slatiny  

AA 1-5.3.1 9 1 

AA 1-5.3.1.1 3 
 

AA 1-5.3.1.2 4 
 

Hloža  

B 42 1 

B 0 7 
 

B 1 20 
 

B 2 7 
 

B 3 38 
 

B 4 12 
 

B 5 14 
 

B 6 31 
 

B 7 47 
 

B 8 5 
 

B 9 11 
 

B 9-1 8 
 

B8 
 

1 

J. A. Komenského  

AA 2.2 4 
 

AA 2.2.1 5 
 

J. A. Komenského, Farská, Krížna  

AA 2 37 
 

AA 2-1 27 1 

kpt. Nálepku  

A 104 
 

AA 10 13 
 

Kráľa  

AA 7-6 18 
 

AA 7-6.1 6 
 

Mlynská  

A 1 4 1 

A 2 9 
 

A 2.1 5 
 

A 2.2 3 
 

A 3 4 
 

P. O. Hviezdoslava  

AA 1-1.3 30 
 

Podhorie  

BD 66 1 

BD 0 6 
 

BD 1 26 
 

BD 2.1 14 1 

BD 2.2 18 
 

BD 2.3 12 
 

BD 2.4 11 
 

BD 2.5 22 
 

BD 2.6 1 
 

BD 3 15 
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BD 4 5 
 

BD 5 4 
 

BD 6 4 
 

BD 7 2 1 

Slatinská  

AA 1-5 62 
 

AA 1-5.3.2 2 
 

AA 1-5.4 12 
 

AA 1-5.5 8 
 

AA 1-5.7 2 1 

AA 1-5.7.1 2 
 

AA 1-5.1 5 
 

Staničná  

AA 1-1.1 
 

1 

AA 1-1.2 16 
 

Trenčianska  

AA 1-1 23 
 

AA 1-1.1 54 
 

AA 1-1.4 18 
 

AA 9 8 
 

Dr. Adámyho  

AA 5 9 
 

Továrenská  

Rekce ČS02 Továrenská 1 

Kollárova  

B 7-1 10 
 

Celkový súčet 1127 12 

 
Tab. 15 Parametre novo navrhovaných ČSOV – Alternatíva 2 (odkanalizovanie) 

Označenie 

Výhľadový 
počet EO 

napojených 
na ČS 

Priemerný 
odtok 

Maximálny 
hodinový 

prietok 

Čerpané 
množstvo 

Dopravná 
výška 

Inštal. 
príkon - 
hlavné 

čerpadlá 

Inštal. 
príkon - 

pomocné 
čerpadlo 

Inštal. 
príkon - 

kompresor 

Inštal. 
príkon - 

osvetlenie 
+ ost. 

Súčas. 
príkon 

Predpokl. 
ročná 

spotreba 
el. 

energie 

Opatrenie 
proti 

zápachu 

  
Q24 Qhmax Qč H Pm Pm Pm Pm Psúč 

  
- počet l/s l/s l/s m kW kW kW kW kW kWh - 

ČSOV BE1 354 0.45 1.56 7.5 3.0 4.0 0.5 
 

0.5 3.0 1 410 NIE 

ČSOV BE2 130 0.16 0.63 7.5 6.5 6.0 0.5 
 

0.5 4.0 941 NIE 

ČSOV BE3 140 0.18 0.72 7.5 4.6 6.0 0.5 
 

0.5 4.0 983 NIE 

ČSOV BE4 538 0.68 1.93 7.5 14.5 12.0 0.5 
 

0.5 7.0 5 130 NIE 

ČSOV HL1 833 1.05 2.29 7.5 16.5 16.0 0.5 
 

0.5 9.0 10 191 NIE 

ČSOV HL2 132 0.17 0.64 7.5 7.0 6.0 0.5 3.0 0.5 4.0 1 221 ÁNO 

ČSOV PH1 364 0.46 1.19 7.5 17.4 16.0 0.5 3.0 0.5 9.0 4 928 ÁNO 

ČSOV PH2 704 0.89 2.50 7.5 19.8 18.0 0.5 3.0 0.5 10.0 9 981 ÁNO 

ČSOV PH3 9 0.01 0.07 5.5 7.2 4.0 0.5 3.0 0.5 4.0 674 ÁNO 

ČSOV BS1 31 0.04 0.23 5.5 9.8 4.0 0.5 3.0 0.5 4.0 761 ÁNO 

ČSOV BS2 147 0.18 0.71 7.5 14.3 12.0 0.5 
 

0.5 7.0 1 658 NIE 

 
Tab. 16 Parametre jestvujúcich ČSOV SKK Ilavsko dotknuté navrhovaným riešením  

odkanalizovania m. č. Podhorie – Alternatíva 2 (odkanalizovanie) 

Označenie 
Čerpané množstvo Inštal. príkon - hlavné čerpadlá (pre 1 čerpadlo) 

Qč Pm 

- l/s kW 

ČSOV A6 Ladce 17.0 4.0 

ČSOV A5 Tunežice 20.0 5.5 

ČSOV A4 Nozdrovice 22.2 7.5 

ČSOV A3 Košeca 47.0 11.0 

ČSOV Ilava 60.0 20.0 
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II.8.2.2.2 Členenie na stavebné objekty a prevádzkové súbory 

 
Členenie na stavebné a prevádzkové súbory bude pre alternatívu 1 a 2 (odkanalizovanie) identické. 
 

Tab. 17 Stavebné objekty a prevádzkové súbory – kanalizácia 

Stavebné objekty 

SO 02.1  Splašková kanalizácia ul. Slatinská, prepojenia  

SO 02.2  Splašková kanalizácia ul. Trenčianska, Hviezdoslavova, Kollárova, Staničná 

SO 02.3  Splašková kanalizácia ul. J. Kráľa, Dr. Adámyho 

SO 02.4  Splašková kanalizácia ul. Knižná, Farská, J. A. Komenského, Štúra 

SO 02.5  Splašková kanalizácia ul. Kpt. Nálepku 

SO 02.6  Splašková kanalizácia Hloža 

SO 02.7  Splašková kanalizácia Podhorie 

SO 02.8  Splašková kanalizácia ul. Mlynská 

SO 02.9  Splašková kanalizácia ul. A. Sládkoviča 

SO 02.10  Splašková kanalizácia Belušské Slatiny 

SO 02.11  Zaústenie kanalizačných prípojok - splašková kanalizácia ul. Slatinská, prepojenia 

SO 02.12  Zaústenie kanalizačných prípojok - splašková kanalizácia ul. Trenčianska, Hviezdoslavova,  Kollárova, Staničná 

SO 02.13  Zaústenie kanalizačných prípojok - splašková kanalizácia ul. J. Kráľa, Dr. Adámyho 

SO 02.14  Zaústenie kanalizačných prípojok - splašková kanalizácia ul. Krížna, Farská, J. A. Komenského, Štúra  

SO 02.15  Zaústenie kanalizačných prípojok - splašková kanalizácia ul. Kpt. Nálepku  

SO 02.16  Zaústenie kanalizačných prípojok - splašková kanalizácia Hloža 

SO 02.17  Zaústenie kanalizačných prípojok - splašková kanalizácia Podhorie 

SO 02.18  Zaústenie kanalizačných prípojok - splašková kanalizácia ul. Mlynská 

SO 02.19  Zaústenie kanalizačných prípojok - splašková kanalizácia ul. A. Sládkoviča 

SO 02.20  Zaústenie kanalizačných prípojok - splašková kanalizácia Belušské Slatiny 

SO 02.21  Oprava miestnych komunikácií po výkopoch 

SO 02.22  Oprava krajských komunikácií po výkopoch 

SO 02.23  Preložky inžinierskych sietí 

Prevádzkové súbory 

Nie sú 

 
Tab. 18 Stavebné objekty a prevádzkové súbory – čerpacie stanice 

Stavebné objekty 

SO 03.1  Čerpacia stanice ČSOV 1 BE 

SO 03.2  Čerpacia stanice ČSOV 2 BE 

SO 03.3  Čerpacia stanice ČSOV 3 BE 

SO 03.4  Čerpacia stanice ČSOV 4 BE 

SO 03.5  Čerpacia stanice ČSOV 1 HL 

SO 03.6  Čerpacia stanice ČSOV 2 HL 

SO 03.7  Čerpacia stanice ČSOV 1 BS 

SO 03.8  Čerpacia stanice ČSOV 2 BS 

SO 03.9  Čerpacia stanice ČSOV 1 PH 

SO 03.10  Čerpacia stanice ČSOV 2 PH 

SO 03.11  Čerpacia stanice ČSOV 3 PH 
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SO 03.12  Prípojky NN pre ČSOV 

Prevádzkové súbory 

PS 03.101  Čerpacia stanice ČSOV 1 BE – strojno-technologická a elektro časť 

PS 03.102  Čerpacia stanice ČSOV 2 BE – strojno-technologická a elektro časť 

PS 03.103  Čerpacia stanice ČSOV 3 BE – strojno-technologická a elektro časť 

PS 03.104  Čerpacia stanice ČSOV 4 BE – strojno-technologická a elektro časť 

PS 03.105  Čerpacia stanice ČSOV 1 HL – strojno-technologická a elektro časť 

PS 03.106  Čerpacia stanice ČSOV 2 HL – strojno-technologická a elektro časť 

PS 03.107  Čerpacia stanice ČSOV 1 BS – strojno-technologická a elektro časť 

PS 03.108  Čerpacia stanice ČSOV 2 BS – strojno-technologická a elektro časť 

PS 03.109  Čerpacia stanice ČSOV 1 PH – strojno-technologická a elektro časť 

PS 03.110  Čerpacia stanice ČSOV 2 PH – strojno-technologická a elektro časť 

PS 03.111  Čerpacia stanice ČSOV 3 PH – strojno-technologická a elektro časť 

PS 03.201  Mobilný náhradný zdroj 

 
Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov 

 
A) Alternatíva 1 (odkanalizovanie) 

 
A.1 Kanalizácia 

 
Stavebné objekty 

SO 02.1  Splašková kanalizácia ul. Slatinská, prepojenia  
Súčasťou SO je vybudovanie: 

- Gravitačnej stoky AA1-5.1 DN 300 splaškovej kanalizácie, ktorá je napojená na jestvujúcu stoku jednotnej 
kanalizácie DN 1000 na ul. Slatinská. 

- Predĺženia stoky AA1-5 DN 300 splaškovej kanalizácie na ulici Slatinskej (od napojenia lokality IBV Náklie po 
koniec zástavby na ul. Slatinskej. Gravitačná stoka AA1-5.1 bude napojená na jestvujúcu stoku jednotnej 
kanalizácie DN 1000 na ul. Slatinská. 

- Gravitačných stôk AA1-5.3.1.0, AA1-5.4, AA1-5-5 DN 300 splaškovej kanalizácie odvodňujúcich nehnuteľnosti 
na južnom konci ulice Slatinskej. 

- Krátkych gravitačných splaškových stôk AA1-5.3, AA1-5.6 DN 300, do ktorých sa napájajú výtlaky odpadových 
vôd AA1-5.3t a AA1-5.7t. 

- Gravitačných splaškových stok AA1-5.7 a AA1-5.7.1 DN 300 odvodňujúcich nehnuteľnosti nachádzajúce sa 
juhozápadne pod ul. Slatinskou, ktoré nie je možné napojiť gravitačne do stoky AA1-5. Stoky sú zaústené do 
čerpacej stanice ČSOV BS1.  

- Výtlaku odpadových vôd AA1-5.7t  D90 z čerpacej stanice odpadových vôd ČSOV 1 BS.  

SO 02.2  Splašková kanalizácia ul. Trenčianska, Hviezdoslavova, Kollárova, Staničná 
Súčasťou SO je vybudovanie: 

Ulica Trenčianska 
- Gravitačných stok AA1-1.1, AA1-1.4 DN 300 splaškovej kanalizácie, ktoré sú napojené do navrhovanej 

čerpacej stanice ČSOV 4 BE.  
- Gravitačnej stoky AA1-1 DN 300 splaškovej kanalizácie, ktorá odvodňuje severovýchodnú časť ulice 

Trenčianskej a napája sa na jestvujúcu jednotnú kanalizáciu na v križovatke ul. Slatinskej a Ľ. Štúra. 
Ulica Staničná 
- Gravitačnej stoky AA1-1.2 DN 300 splaškovej kanalizácie, ktorá je zaústená do stoky AA1-1.1 a ČSOV 4 BE. 
Ulica Kollárova 
- Gravitačnej stoky B7-1 DN 300 splaškovej kanalizácie, ktorá je zaústená do stoky B7. 
Ulica P. O. Hviezdoslava 
- Gravitačnej stoky AA1-1.3 DN 300 splaškovej kanalizácie, ktorá je zaústená do stoky AA1-1.1 a ČSOV 4 BE. 
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- Výtlaku odpadových vôd AA1-1.1t  D110 z ČSOV BE4. 

SO 02.3  Splašková kanalizácia ul. J. Kráľa, Dr. Adámyho 
Súčasťou SO je vybudovanie: 

Ulica J. Kráľa 
- Gravitačnej stoky AA7-6 DN 300 splaškovej kanalizácie napojenej na jestvujúcu stoku splaškovej kanalizácie 

DN 300 na ul. M. Kukučína. 
- Gravitačnej stoky AA7-6.1 DN 300 splaškovej kanalizácie, ktorá je napojená na navrhovanú stoku AA7-6. 
Ulica Dr. Adámyho 
- Gravitačnej stoky AA5 DN 300 splaškovej kanalizácie, ktorá je predlžením jestvujúcej splaškovej stoky na ul. 

Dr. Adámyho. 

SO 02.4  Splašková kanalizácia ul. Krížna, Farská, J. A. Komenského, Štúra 
Súčasťou SO je vybudovanie: 

Ulica J. A. Komenského, ul. Farská, ul. Krížna 
- Gravitačných stôk AA2, A2.1 DN 300 a stoky A2.1.1 DN 300 splaškovej kanalizácie, ktorá je napojená na 

jestvujúcu časť stoky AA2 pri križovatke s ul. Ľ. Štúra. 
- Gravitačných stôk AA2-1, AA2-1.1 DN 300 splaškovej kanalizácie, ktorá je napojená do navrhovanej čerpacej 

stanice odpadových vôd ČSOV 3 BE. 
- Výtlaku AA2-1t  D110 z čerpacej stanice odpadových vôd ČSOV 3 BE. 

SO 02.5  Splašková kanalizácia ul. Kpt. Nálepku 
Súčasťou SO je vybudovanie: 

- Gravitačnej stoky A10 DN 300 splaškovej kanalizácie napojenej na jestvujúci kanalizačný zberač v mieste 
sútokovej šachty Š35 na ul. Továrenská.  

- Gravitačnej stoky A DN 300 splaškovej kanalizácie napojenej na jestvujúci kanalizačný zberač mieste šachty 
Š39 

SO 02.6  Splašková kanalizácia Hloža 
Súčasťou SO je vybudovanie: 

- Gravitačných splaškových stôk B0, B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 DN 300, ktoré odvádzajú splaškové vody na 
čerpaciu stanicu ČSOV 1 HL, ktorá je navrhnutá v severnej časti Hloži pri príjazdovej ceste na ČOV. Koncová 
časť stoky B7 vedie po ulici Kollárova. Stoka B križuje železničnú trať číslo 120 Bratislava – Žilina. Kríženie 
železničnej trati bude urobené bezvýkopovým uložením oceľovej chráničky, do ktorej bude vtiahnuté plastové 
potrubie stoky. 

- Gravitačných splaškových stôk B8, B9 a B9-1 DN 300 v západnej časti obce , ktoré odvádzajú vody na 
čerpaciu stanicu ČSOV 2 HL.  

- Výtlaku Bt D110 z čerpacej stanice odpadových vôd ČSOV 1 HL. Výtlak je ukončený v šachte areálovej 
kanalizácie ČOV Beluša. 

- Výtlaku B8t D110 z čerpacej stanice odpadových vôd ČSOV 2 HL. 

SO 02.7  Splašková kanalizácia Podhorie 
Súčasťou SO je vybudovanie: 

- Gravitačných splaškových stok BD, BD0, BD1, BD3, BD4, BD5 a BD6 DN 300 v pôvodnej zástavbe Podhoria. 
Stoky sú gravitačne odvedené na čerpaciu stanicu ČSOV 1 PH. 

- Gravitačnej splaškovej stoky BD7 DN 300, ktorá je zaústená do čerpacej stanice ČSOV 3 PH. 
- Gravitačných splaškových stôk BD2.1, BD2.2, BD2.3, BD2.4, BD2.5, BD2.6 DN 300, ktoré odvodňujú 

prevažne novú zástavbu rodinných domov na západnom okraji miestnej časti (smer Ladce). Stoky odvádzajú 
vody na ČSOV 2 PH.  

- Výtlaku BDt D110 z čerpacej stanice odpadových vôd ČSOV 1 PH. Výtlak križuje bezvýkopovo diaľnicu D1. 
- Výtlaku odpadových vôd BD2t DN 110 z čerpacej stanice ČSOV 2 PH. Výtlak je zaústený do výtlaku z ČSOV 

M2 Horné Ladce pri cementárni, ktorá je súčasťou skupinovej kanalizácie Ilavsko. 
- Výtlak BD7t D110 z čerpacej stanice odpadových vôd ČSOV 3 PH. 

SO 02.8  Splašková kanalizácia ul. Mlynská 
Súčasťou SO je vybudovanie: 
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Ulica kpt. Nálepku 
- Gravitačných stôk A2, A2.2 DN 300 splaškovej kanalizácie , ktoré sú zaústené do novej čerpacej stanice 

odpadových vôd ČSOV 2 BE. 
Ulica Mlynská 
- Gravitačných stôk A1, A2.1 a A3 DN 300 splaškovej kanalizácie , ktoré sú zaústené do stoka A2. 
- Výtlaku A2t  D110 z čerpacej stanice odpadových vôd ČSOV 2 BE. 

SO 02.9  Splašková kanalizácia ul. A. Sládkoviča 
Súčasťou SO je vybudovanie: 

- Gravitačnej stoky AA6 DN 300 splaškovej kanalizácie napojenej na jestvujúcu stoku jednotnej kanalizácie DN 
1000 u križovatky s ul. Žilinskou. 

- Gravitačnej stoky AA6-1 DN 300 napojenej do navrhovanej čerpacej stanice odpadových vôd ČSOV BE1.  
- Gravitačnej stoky AA6-2 DN 300 splaškovej kanalizácie napojenej do stokovej siete obce Dolné Kočkovce. 

Časť ulice Sládkovičova, ktorú odvodňuje stoka AA6-2 má spád smerom k obci D. Kočkovce.  
- Výtlaku AA 6t z čerpacej stanice odpadových vôd ČSOV BE1. 

SO 02.10  Splašková kanalizácia Belušské Slatiny 
Súčasťou SO je vybudovanie: 

- Gravitačnej splaškovej stoky AA1-5.3.2 DN 300 odvodňujúcej nehnuteľnosti nachádzajúce sa juhozápadne 
pod ul. Slatinskou, ktoré nie je možné napojiť gravitačne do stoky AA1-5. Stoka je zaústená do čerpacej 
stanice ČSOV 2 BS.  

- Gravitačnej splaškovej stoky AA1-5.3.1 DN 300, ktorá vedie pozdĺž Slatinského potoka až k bývalému hotelu 
Thermal, kde sa podchytáva jestvujúcu stoku splaškovej kanalizácie. 

- Gravitačných stôk AA1-5.3.1.01, AA1-5.3.1.1 a AA1-5.3.1.2 DN 300 splaškovej kanalizácie, ktoré odvodňujú 
ulice v súvislej zástavbe Belušských Slatín. 

- Výtlaku AA1-5.3t D110 z čerpacej stanice odpadových vôd ČSOV 2 BS. 

SO 02.11  Zaústenie kanalizačných prípojok - splašková kanalizácia ul. Slatinská, prepojenia 
V rámci stavby je navrhnutá výstavba zaústenia kanalizačných prípojok pre napojenie priľahlých 

domov na navrhnuté stoky. 
V projektovej dokumentácii je uvažované s jedným zaústením kanalizačnej prípojky pre každú 

nehnuteľnosť o DN 150, 200 z PVC min. SN8. Priemerná dĺžka budovaného zaústenia je 7 m/ks. Na konci 
zaústenia bude osadená revízna plastová šachta DN 400. Zaústenie kanalizačných prípojok bude vedené kolmo 
na stoku. Zaústenie kanalizačných prípojok bude realizované v otvorenom výkope a bezvýkopovo. Bezvýkopová 
technológia bude použitá u zaústení, ktoré budú križovať jeden, alebo obidva jazdné pruhy štátnej komunikácie 
nedotknuté pozdĺžnym zásahom pri budovaní navrhovanej kanalizácie. 

SO 02.12 Zaústenie kanalizačných prípojok - splašková kanalizácia ul. Trenčianska, Hviezdoslavova,  
Kollárova, Staničná 

Dtto 02.11 

SO 02.13  Zaústenie kanalizačných prípojok - splašková kanalizácia ul. J. Kráľa, Dr. Adámyho 
Dtto 02.11 

SO 02.14  Zaústenie kanalizačných prípojok - splašková kanalizácia ul. Knižná, Farská, J. A. 
Komenského, Štúra  

Dtto 02.11 

SO 02.15  Zaústenie kanalizačných prípojok - splašková kanalizácia ul. Kpt. Nálepku  
Dtto 02.11 

SO 02.16  Zaústenie kanalizačných prípojok - splašková kanalizácia Hloža 
Dtto 02.11 

SO 02.17  Zaústenie kanalizačných prípojok - splašková kanalizácia Podhorie 
Dtto 02.11 
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SO 02.18  Zaústenie kanalizačných prípojok - splašková kanalizácia ul. Mlynská 
Dtto 02.11 

SO 02.19  Zaústenie kanalizačných prípojok - splašková kanalizácia ul. A. Sládkoviča 
Dtto 02.11 

SO 02.20  Zaústenie kanalizačných prípojok - splašková kanalizácia Belušské Slatiny 
Dtto 02.11 

SO 02.21  Oprava miestnych komunikácií po výkopoch 
Stavebný objekt rieši opravu miestnych spevnených komunikácií a chodníkov narušených výstavbou 

stôk, výtlakov odpadových vôd, čerpacích staníc a zaústeniami kanalizačných prípojok. Opravy budú urobené v 
súlade s vydanými vyjadreniami a stanoviskami príslušných majetkových správcov a správnych orgánov. 
Komunikácie a chodníky budú opravené do pôvodného stavu a výškového riešenia. Priečne usporiadanie a 
odvodnenie na komunikáciách bude jestvujúce. Oprava konštrukčných vrstiev dotknutých miestnych spevnených 
komunikácií bude urobená v šírke ryha +0,3 m na každú stranu od hrany ryhy. 

SO 02.22  Oprava krajských komunikácií po výkopoch 
Stavebný objekt rieši opravu štátnych I/49, III/1944 a III/1946 narušených výstavbou stôk, výtlakov 

odpadových vôd a zaústeniami kanalizačných prípojok. Opravy budú urobené v súlade s vydanými vyjadreniami 
a stanoviskami majetkového správca a správnych orgánov. Komunikácie budú opravené do pôvodného stavu a 
výškového riešenia. Priečne usporiadanie a odvodnenie na komunikáciách bude jestvujúce. Oprava 
konštrukčných vrstiev dotknutých miestnych spevnených komunikácií bude urobená v šírke ryha +0,5 m na každú 
stranu od hrany ryhy a AB kryt bude opravený šírku jazdného pruhu (v prípade dotknutia jedného jazdného pruhu 
cesty stavebnými prácami), alebo na šírku celej komunikácie (v prípade dotknutia obidvoch jazdných pruhov).  

SO 02.23  Preložky inžinierskych sietí 
Súčasťou stavebného objektu sú vyvolané prekládky podzemných a nadzemných sietí technickej 

infraštruktúry vyvolané výstavbou navrhovanej kanalizácie a súvisiacich objektov. 
 

Prevádzkové súbory 
Nie sú. 
 

A.2 Čerpacie stanice 
 

Stavebné objekty 

SO 03.1  Čerpacia stanica ČSOV 1 BE 
Čerpacia stanica ČSOV 1 BE sa nachádza v severnej časti obce na ul. A. Sládkoviča. Do ČS je 

zaústená stoka AA 6 a výhľadovo budú touto čerpacou stanicou dopravované odpadovej vody od 354 EO. 
Čerpaciu stanicu tvorí železobetónová nádrž sv. pôdorysných rozmerov 2,5x2,5 m, do ktorej bude umiestnená 
technológia čerpacej stanice so separáciou tuhých látok (pozri PS 03.101). Stropná doska objektu bude 
vytiahnutá cca 0,2 m nad terén. Nad technológiou bude vytvorený montážny otvor krytý 
nerezovým/kompozitovým poklopom. Nerezovým/kompozitovým poklopom bude krytý aj vstupný otvor do nádrže 
ČS. Na stropnej doske ČS budú umiestnené pätky pre mobilné zdvíhacie zariadenie (ručné). V rámci projektu 
bude dodaný 1-2 ks mobilného zdvíhacieho zariadenia. Pri čerpacej stanici je navrhnutý  prevádzkový objekt s 
rozvádzačom vrátane diaľkového prenosu dát na dispečing prevádzkovateľa. Čerpacia stanica bude oplotená s 
príjazdovou dvojkrídlovou bránou š. 3 m. Areál bude prístupný po navrhnutej spevnenej obslužnej komunikácii. 
Obslužná komunikácia je napojená na miestnu komunikáciu. K čerpacej stanici bude privedená prípojka vody, 
ktorá bude ukončená v nádrži čerpacej stanice vodomernou zostavou a výtokovým kohútom. ČS nemá havarijný 
prepad.  

SO 03.2  Čerpacia stanica ČSOV 2 BE 
Čerpacia stanica ČSOV 2 BE sa nachádza v centrálnej časti obce na ul. Mlynská. Do ČS je zaústená 

stoka A2 a výhľadovo budú touto čerpacou stanicou dopravované odpadové vody od 130 EO. Čerpaciu stanicu 
tvorí železobetónová nádrž sv. pôdorysných rozmerov 2,1x2,5 m, do ktorej bude umiestnená technológia 
čerpacej stanice so separáciou tuhých látok (pozri PS 03.102). Stropná doska objektu bude vytiahnutá cca 0,2 m 



36 
Navrhovateľ: 
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 
 

 
Zhotoviteľ:  
AQUA PROCON s. r. o., Projektová a inženýrská společnost, Palackého tř. 12, 612 00 Brno   
Creative, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok 
 

nad terén. Nad technológiou bude vytvorený montážny otvor krytý nerezovým/kompozitovým poklopom. 
Nerezovým/kompozitovým poklopom bude krytý aj vstupný otvor do nádrže ČS. Na stropnej doske ČS budú 
umiestnené pätky pre mobilné zdvíhacie zariadenie (ručné). Pri čerpacej stanici je navrhnutý  prevádzkový objekt 
s rozvádzačom vrátane diaľkového prenosu dát na dispečing prevádzkovateľa. Čerpacia stanica bude oplotená s 
príjazdovou dvojkrídlovou bránou š. 3 m. Areál bude prístupný po navrhnuté spevnenej obslužnej komunikácii. 
Obslužná komunikácia je napojená na miestnu komunikáciu. K čerpacej stanici bude privedená prípojka vody, 
ktorá bude ukončená v nádrži čerpacej stanice vodomernou zostavou a výtokovým kohútom. ČS nemá havarijný 
prepad.  

SO 03.3  Čerpacia stanica ČSOV 3 BE 
Čerpacia stanica ČSOV 3 BE sa nachádza vo východnej časti obce pri križovatke ul. Farská a Krížna. 

Do ČS je zaústená stoka AA2-1 a výhľadovo budú touto čerpacou stanicou dopravované odpadovej vody od 140 
EO. Čerpaciu stanicu tvorí železobetónová nádrž sv. pôdorysných rozmerov 2,1x2,5 m, do ktorej bude 
umiestnená technológia čerpacej stanice so separáciou tuhých látok (pozri PS 03.103). Stropná doska objektu 
bude vytiahnutá cca 0,2 m nad terén. Nad technológiou bude vytvorený montážny otvor krytý 
nerezovým/kompozitovým poklopom. Nerezovým/kompozitovým poklopom bude krytý aj vstupný otvor do nádrže 
ČS. Na stropnej doske ČS budú umiestnené pätky pre mobilné zdvíhacie zariadenie (ručné). Pri čerpacej stanici 
je navrhnutý prevádzkový objekt s rozvádzačom vrátane diaľkového prenosu dát na dispečing prevádzkovateľa. 
Čerpacia stanica bude oplotená s príjazdovou dvojkrídlovou bránou š. 3 m. Areál bude prístupný po navrhnutej 
spevnenej obslužnej komunikácii. Obslužná komunikácia je napojená na miestnu komunikáciu. K čerpacej stanici 
bude privedená prípojka vody, ktorá bude ukončená v nádrži čerpacej stanice vodomernou zostavou a výtokovým 
kohútom. ČS nemá havarijný prepad.  

SO 03.4  Čerpacia stanica ČSOV 4 BE 
Čerpacia stanica ČSOV 4 BE sa nachádza v južnej časti obce na ul. Staničná. Do ČS je zaústená 

stoka AA1-1-1 a výhľadovo budú touto čerpacou stanicou dopravované odpadovej vody od 538 EO. Čerpaciu 
stanicu tvorí železobetónová nádrž sv. pôdorysných rozmerov 2,5x2,5 m, do ktorej bude umiestnená technológia 
čerpacej stanice so separáciou tuhých látok (pozri PS 03.104). Stropná doska objektu bude ukončená pod 
terénom. Na terén budú vytiahnuté iba montážne a vstupné otvory, kryté nerezovým/kompozitovým poklopom. 
Na stropnej doske ČS budú umiestnené pätky pre mobilné zdvíhacie zariadenie (ručné). Pri čerpacej stanici je 
navrhnutý rozvádzač vrátane diaľkového prenosu dát na dispečing prevádzkovateľa. Čerpacia stanica nebude 
oplotená vzhľadom na jej umiestnenie. Pri  čerpacej stanici bude urobená spevnená plocha pre servisné vozidlo 
prevádzkovateľa. Plocha je napojená na miestnu komunikáciu. K čerpacej stanici bude privedená prípojka vody, 
ktorá bude ukončená v nádrži čerpacej stanice vodomernou zostavou a výtokovým kohútom. ČS nemá havarijný 
prepad.  

SO 03.5  Čerpacia stanica ČSOV 1 HL 
Čerpacia stanica ČSOV 1 HL sa nachádza na východnom okraji miestnej časti Hloža pri miestnej 

komunikácii smerujúcej ku Kočkovskému kanálu. Do ČS je zaústená stoka B a výhľadovo budú touto čerpacou 
stanicou dopravované odpadové vody od 1 535 EO. Čerpaciu stanicu tvorí železobetónová nádrž sv. 
pôdorysných rozmerov 2,8x2,5 m, do ktorej bude umiestnená technológia čerpacej stanice so separáciou tuhých 
látok (pozri PS 03.105). Stropná doska objektu bude vytiahnutá cca 0,2 m nad terén. Nad technológiou bude 
vytvorený montážny otvor krytý nerezovým/kompozitovým poklopom. Nerezovým/kompozitovým poklopom bude 
krytý aj vstupný otvor do nádrže ČS. Na stropnej doske ČS budú umiestnené pätky pre mobilné zdvíhacie 
zariadenie (ručné). Pri čerpacej stanici je navrhnutý prevádzkový objekt s rozvádzačom vrátane diaľkového 
prenosu dát na dispečing prevádzkovateľa. Čerpacia stanica bude oplotená s príjazdovou dvojkrídlovou bránou š. 
3 m. Areál bude prístupný po navrhnuté spevnenej obslužnej komunikácii. Obslužná komunikácia je napojená na 
miestnu komunikáciu. 

K čerpacej stanici bude privedená prípojka vody, ktorá bude ukončená v nádrži čerpacej stanice 
vodomernou zostavou a výtokovým kohútom. ČS nemá havarijný prepad. 

SO 03.6  Čerpacia stanica ČSOV 2 HL 
Čerpacia stanica ČSOV 2 HL sa nachádza na južnom okraji miestnej časti Hloža pri poľnej ceste 

vedúcej pozdĺž železničnej trati. Do ČS je zaústená stoka B8 a výhľadovo budú touto čerpacou stanicou 
dopravované odpadové vody od 132 EO. Čerpaciu stanicu tvorí železobetónová nádrž sv. pôdorysných rozmerov 
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2,1x2,5 m, do ktorej bude umiestnená technológia čerpacej stanice so separáciou tuhých látok (pozri PS 03.106). 
Stropná doska objektu bude vytiahnutá cca 0,2 m nad terén. Nad technológiou bude vytvorený montážny otvor 
krytý nerezovým/kompozitovým poklopom. Nerezovým/kompozitovým poklopom bude krytý aj vstupný otvor do 
nádrže ČS. Na stropnej doske ČS budú umiestnené pätky pre mobilné zdvíhacie zariadenie (ručné). Pri čerpacej 
stanici je navrhnutý prevádzkový objekt s rozvádzačom vrátane diaľkového prenosu dát na dispečing 
prevádzkovateľa. V objekte bude rovnako umiestnená technológia opatrenia proti zápachu (kompresor pre 
prevzdušňovanie výtlaku). Čerpacia stanica bude oplotená s príjazdovou dvojkrídlovou bránou š. 3 m. Areál bude 
prístupný po navrhnutej spevnenej obslužnej komunikácii. Obslužná komunikácia je napojená na miestnu 
komunikáciu. K čerpacej stanici bude privedená prípojka vody, ktorá bude ukončená v nádrži čerpacej stanice 
vodomernou zostavou a výtokovým kohútom. ČS nemá havarijný prepad. 

SO 03.7  Čerpacia stanica ČSOV 1 BS 
Čerpacia stanica ČSOV 1 BS sa nachádza na východnom okraji lokality Čerencová pod krátkou ulicou 

smerujúcou ku Slatinskému potoku so skupinou rodinných domov. Do ČS je zaústená stoka AA 1-5.7 a 
výhľadovo budú touto čerpacou stanicou dopravované odpadové vody od 31 EO. Čerpaciu stanicu tvorí 
železobetónová nádrž sv. pôdorysných rozmerov 2,1x2,1 m, do ktorej bude umiestnená technológia čerpacej 
stanice so separáciou tuhých látok (pozri PS 03.107). Stropná doska objektu bude vytiahnutá cca 0,2 m nad 
terén. Nad technológiou bude vytvorený montážny otvor krytý nerezovým/kompozitovým poklopom. 
Nerezovým/kompozitovým poklopom bude krytý aj vstupný otvor do nádrže ČS. Na stropnej doske ČS budú 
umiestnené pätky pre mobilné zdvíhacie zariadenie (ručné). Pri čerpacej stanici je navrhnutý prevádzkový objekt 
s rozvádzačom vrátane diaľkového prenosu dát na dispečing prevádzkovateľa. V objekte bude rovnako 
umiestnená technológia opatrenia proti zápachu (kompresor pre prevzdušňovanie výtlaku). Čerpacia stanica 
bude oplotená s príjazdovou dvojkrídlovou bránou š. 3 m. Areál bude prístupný po navrhnutej spevnenej 
obslužnej komunikácii. Obslužná komunikácia je napojená na miestnu komunikáciu. K čerpacej stanici bude 
privedená prípojka vody, ktorá bude ukončená v nádrži čerpacej stanice vodomernou zostavou a výtokovým 
kohútom. ČS má havarijný prepad HP 1 BS do Slatinského potoka. 

SO 03.8  Čerpacia stanica ČSOV 2 BS 
Čerpacia stanica ČSOV 2 BS sa nachádza na východnom okraji lokality Čerencová pod ulicou 

smerujúcou ku Slatinskému potoku k bývalému rekreačnému areálu. Do ČS je zaústená stoka AA 1-5.3.1 a 
výhľadovo budú touto čerpacou stanicou dopravované odpadové vody od 147 EO. Čerpaciu stanicu tvorí 
železobetónová nádrž sv. pôdorysných rozmerov 2,1x2,5 m, do ktorej bude umiestnená technológia čerpacej 
stanice so separáciou tuhých látok (pozri PS 03.108). Stropná doska objektu bude vytiahnutá cca 0,2 m nad 
terén. Nad technológiou bude vytvorený montážny otvor krytý nerezovým/kompozitovým poklopom. 
Nerezovým/kompozitovým poklopom bude krytý aj vstupný otvor do nádrže ČS. Na stropnej doske ČS budú 
umiestnené pätky pre mobilné zdvíhacie zariadenie (ručné). Pri čerpacej stanici je navrhnutý prevádzkový objekt 
s rozvádzačom vrátane diaľkového prenosu dát na dispečing prevádzkovateľa. Čerpacia stanica bude oplotená s 
príjazdovou dvojkrídlovou bránou š. 3 m. Areál bude prístupný po navrhnutej spevnenej obslužnej komunikácii. 
Obslužná komunikácia je napojená na miestnu komunikáciu. K čerpacej stanici bude privedená prípojka vody, 
ktorá bude ukončená v nádrži čerpacej stanice vodomernou zostavou a výtokovým kohútom. ČS má havarijný 
prepad HP 2 BS do Slatinského potoka. 

SO 03.9  Čerpacia stanica ČSOV 1 PH 
Čerpacia stanica ČSOV 1 PH sa nachádza na severnom okraji miestnej časti Podhorie pri ceste 

III/1946. Do ČS je zaústená stoka BD a výhľadovo budú touto čerpacou stanicou dopravované odpadovej vody 
od 704 EO. Čerpaciu stanicu tvorí železobetónová nádrž sv. pôdorysných rozmerov 2,8x2,5 m, do ktorej bude 
umiestnená technológia čerpacej stanice so separáciou tuhých látok (pozri PS 03.109). Stropná doska objektu 
bude vytiahnutá cca 0,2 m nad terén. Nad technológiou bude vytvorený montážny otvor krytý 
nerezovým/kompozitovým poklopom. Nerezovým/kompozitovým poklopom bude krytý aj vstupný otvor do nádrže 
ČS. Na stropnej doske ČS budú umiestnené pätky pre mobilné zdvíhacie zariadenie (ručné). Pri čerpacej stanici 
je navrhnutý  prevádzkový objekt s rozvádzačom vrátane diaľkového prenosu dát na dispečing prevádzkovateľa. 
Čerpacia stanica bude oplotená s príjazdovou dvojkrídlovou bránou š. 3 m. Areál bude prístupný po navrhnutej 
spevnenej obslužnej komunikácii. Obslužná komunikácia je napojená na miestnu komunikáciu. K čerpacej stanici 
bude privedená prípojka vody, ktorá bude ukončená v nádrži čerpacej stanice vodomernou zostavou a výtokovým 
kohútom. ČS nemá havarijný prepad. 
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SO 03.10  Čerpacia stanica ČSOV 2 PH 
Čerpacia stanica ČSOV 2 PH sa nachádza na východnom okraji miestnej časti Podhorie, na 

severovýchode lokality novej IBV. ČS je situovaná pri miestnej komunikácii. Do ČS je zaústená stoka BD 2.1 a 
výhľadovo budú touto čerpacou stanicou dopravované odpadové vody od 427 EO. Čerpaciu stanicu tvorí 
železobetónová nádrž sv. pôdorysných rozmerov 2,5x2,5 m, do ktorej bude umiestnená technológia čerpacej 
stanice so separáciou tuhých látok (pozri PS 03.110). Stropná doska objektu bude vytiahnutá cca 0,2 m nad 
terén. Nad technológiou bude vytvorený montážny otvor krytý nerezovým/kompozitovým poklopom. 
Nerezovým/kompozitovým poklopom bude krytý aj vstupný otvor do nádrže ČS. Na stropnej doske ČS budú 
umiestnené pätky pre mobilné zdvíhacie zariadenie (ručné). Pri čerpacej stanici je navrhnutý  prevádzkový objekt 
s rozvádzačom vrátane diaľkového prenosu dát na dispečing prevádzkovateľa. V objekte bude rovnako 
umiestnená technológia opatrenia proti zápachu (kompresor pre prevzdušňovanie výtlaku). Čerpacia stanica 
bude oplotená s príjazdovou dvojkrídlovou bránou š. 3 m. Areál bude prístupný po navrhnuté spevnenej 
obslužnej komunikácii. Obslužná komunikácia je napojená na miestnu komunikáciu. K čerpacej stanici bude 
privedená prípojka vody, ktorá bude ukončená v nádrži čerpacej stanice vodomernou zostavou a výtokovým 
kohútom. ČS nemá havarijný prepad. 

SO 03.11  Čerpacia stanica ČSOV 3 PH 
Čerpacia stanica ČSOV 3 PH sa nachádza na južnom okraji miestnej časti Podhorie na ul. Hlboká. Do 

ČS je zaústená stoka BD7 a výhľadovo budú touto čerpacou stanicou dopravované odpadové vody od 9 EO. 
Čerpaciu stanicu tvorí železobetónová nádrž sv. pôdorysných rozmerov 2,1x2,1 m, do ktorej bude umiestnená 
technológia čerpacej stanice so separáciou tuhých látok (pozri PS 03.104). Stropná doska objektu bude 
ukončená pod terénom. Na terén budú vytiahnuté iba montážne a vstupné otvory, kryté 
nerezovým/kompozitovým poklopom. Na stropnej doske ČS budú umiestnené pätky pre mobilné zdvíhacie 
zariadenie (ručné). Pri čerpacej stanici je navrhnutý rozvádzač vrátane diaľkového prenosu dát na dispečing 
prevádzkovateľa. V šachte čerpacej stanice bude umiestnená technológia opatrenia proti zápachu (kompresor 
pre prevzdušňovanie výtlaku). Čerpacia stanica nebude oplotená vzhľadom k jej umiestneniu. Pri čerpacej stanici 
bude urobená spevnená plocha pre servisné vozidlo prevádzkovateľa. Plocha je napojená na miestnu 
komunikáciu. K čerpacej stanici bude privedená prípojka vody, ktorá bude ukončená v nádrži čerpacej stanice 
vodomernou zostavou a výtokovým kohútom. ČS má havarijný prepad do Kuchárovho potoka. 

SO 03.12  Prípojky NN pre ČSOV  
Súčasťou stavebného objektu je zriadenie nových káblových prípojok NN pre navrhované čerpacie 

stanice odpadových vôd ČSOV 1 BE, ČSOV 2 BE, ČSOV 3 BE, ČSOV 4 BE, ČSOV 1 HL, ČSOV 2 HL, ČSOV 1 
BS, ČSOV 2 BS, ČSOV 1 PH, ČSOV 2 PH a ČSOV 3 PH. Každá káblová prípojka NN, ktorá bude napojená z 
nadzemného vedenia,  bude napojená z novej prípojkovej poistkovej skrine, umiestnenej distribútorom na 
existujúcom podpernom bode rozvodnej siete NN. Káblová prípojka NN, ktorá bude napojená z podzemného 
káblového vedenia, bude napojená z novej alebo existujúcej poistkovej prípojkovej skrine, umiestnenej v pilieri, 
ktorý usadí poskytovateľ pripojenia na mieste podľa vyjadrenia o pripojení nového odberného miesta. Z 
poistkovej prípojkovej skrine bude vedený kábel do elektromerového rozvádzača RE x, ktorý je umiestnený v 
plastovom pilieri pri prevádzkovom objektu ČSOV, či priamo pri čerpacej stanici (u ČSOV bez prevádzkového 
objektu). Elektromerový rozvádzač RE x bude osadený trojfázovým jednosadzbovým  elektromerom pre priame 
meranie a trojpólovým hlavným ističom. Poistková prípojková skriňa bude osadená poistkami. Z elektromerového 
rozvádzača RE x bude káblom napojený rozvádzač RM x technologickej elektroinštalácie čerpacej stanice. Kábel 
bude v celej trase uložený v dvojplášťovej chráničke, v zemnom výkope. Prevádzkovateľ požaduje pre prenos dát 
z elektromeru osadiť elektromer s  dvoma komunikačnými rozhraniami, jedno bude slúžiť pre odčítanie dát 
poskytovateľom pripojenia a druhé pre prenos dát po metalickom kábli na komunikačné rozhranie PLC pre 
riadenie ČSOV a odtiaľ rádiomodemom spoločne s ostatnými dátami na dispečing prevádzkovateľa. Na ČSOV 
bude káblový  silový a dátový prepoj medzi elektromerovým rozvádzačom a technologickým rozvádzačom ČSOV. 
Komunikačné rozhranie na elektromeroch je RS 485,  prevádzkovateľ ČSOV preferuje protokoly Modbus a 
Ethernet. 

 
Prevádzkové súbory 

PS 03.101  Čerpacia stanica ČSOV 1 BE – strojno-technologická a elektro časť 
Strojno-technologická časť 
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Do podzemnej železobetónovej nádrže bude umiestnená technológia uzatvoreného čerpacieho 
systému zo separáciou tuhých látok.  

Popis navrhovanej technológie a jej funkcie: 
Odpadová voda tečie cez prívodné potrubie do rozdeľovacieho lievika a odtiaľ do dvoch samostatne 

uzatváraných, vedľa seba umiestnených zberačov tuhých látok. Tieto zberače sú zaradené pred výtlačnými 
hrdlami čerpadiel a pomocou sústavy deliacich klapiek „odfiltrovávajú“ veľké kusy pevných látok (v závislosti na 
priechodnosti príslušného obežného kolesa čerpadla). Znamená to, že do spoločnej zbernej nádrže pretečie cez 
stojace čerpadlo len „predčistená odpadová voda“. Pri dosiahnutí určenej hladiny „predčistenej odpadovej vody“ v 
zbernej nádrži sa pomocou systému regulácie plnenia zapne čerpanie jedným z čerpacích agregátov. Čerpacie 
agregáty bežia striedavo. Pri špičkovom zaťažení môžu čerpadlá pracovať súbežne. Prúd „predčistenej 
odpadovej vody“, spôsobený pracujúcim čerpadlom, otvára deliace klapky vo zberači tuhých látok a v dôsledku 
rýchlosti prúdenia strháva a transportuje všetky pevné látky, zhromaždené v zberači tuhých látok, do výtlačného 
potrubia, pričom zároveň čistí, pomocou „predčistenej odpadovej vody“, zberač pevných látok. Počas tohto 
procesu je príslušný zberač pevných látok uzatvorený uzatváracou guľou. Po vypnutí čerpadla sa proces opakuje 
s druhým čerpadlom (nátok – zapnutie - vypnutie čerpadla) pričom sa čerpadlá striedajú a tak to pokračuje ďalej. 
 Súčasťou strojno-technologickej časti je dodávka a montáž: 
- suchého zariadenia s vodotesnou prevádzkovou nádržou so zdvojeným systémom zberača tuhých látok 
- dvojica hlavných čerpadiel (zostava 1+1) 
- kalové čerpadlo úkvapov 
- potrubné rozvody vr. armatúr  
- merania a regulácie čerpacej stanice. 

 
Tab. 19 Parametre navrhovanej technológie PS 03.101  Čerpacia stanica ČSOV 1 BE 

Označenie 
 

Výhľadový 
počet EO 

napojených 
na ČS 

 

Priemerný 
odtok 

Maximálny 
hodinový 

prietok 
Čerpané množstvo 

Dopravná 
výška 

Opatrenie 
proti 

zápachu 
 

Stacionárny 
náhradný 

zdroj 
elektrické 
energie 

Q24 Qhmax Qč H 

- počet l/s l/s l/s m3/hod m - - 

ČSOV BE1 354 0.45 1.56 7.5 27.00 3.0 NIE NIE 

 
Elektro časť 

Elektroinštalácia zahŕňa tieto časti: Prevádzkový rozvod silnoprúdu, meranie a regulácia, ASRTP, 
prenos dát, zabezpečenie objektu, stavebná elektroinštalácia.  

Riešenie čerpacej stanice(ČS) 
Uzavretá ČS je umiestená v suchej armatúrnej komore. Odpadové vody pritekajú do akumulačnej 

nádrže, ktorá je vodo a plynotesná, zabezpečená proti vzdutiu. Súčasťou stanice sú 2 splaškové čerpadlá v 
zostave 1 prevádzkové a 1 rezervné čerpadlo. Čerpadlá sú vo vyhotovení do suchej komory a sú riadené na 
základe kontinuálneho merania hladiny. V suchej armatúrnej komore, sú taktiež inštalované všetky armatúry, 
ďalej meranie prietoku čerpanej odpadovej vody a čerpadlo podlahových vôd. Čerpadlá budú spúšťané 
napriamo. Pre núdzovú prevádzku pri výpadku napájania z distribučného rozvodu NN bude možné pripojiť 
mobilný náhradný zdroj.  

Rozdelenie ČSOV podľa zabezpečenia napájania 
Čerpacie stanice 3. stupňa sú pripravené na napájanie z mobilného náhradného zdroja, ktorý bude k 

čerpacej stanici pristavený iba v prípade vopred plánovanej odstávky napájania z distribučného rozvodu NN 
alebo v prípade poruchy napájania z distribučného rozvodu NN. Rozvádzač čerpacej stanice je umiestnený v 
prevádzkovom kontajneri v blízkosti čerpacej stanice a je vybavený pre prípadné pripojenie mobilného 
náhradného zdroja. 
 Technické riešenie 

Čerpacia stanica  je navrhnutá s možnosťou pripojenia mobilného náhradného zdroja. Čerpacia 
stanica bude trvalo napájaná z distribučného rozvodu NN. V prípade výpadku napájania z distribučného rozvodu 
NN bude čerpacia stanica núdzovo napájaná z mobilného náhradného zdroja NN (dieselagragát). Súčasná 
prevádzka oboch zdrojov je vylúčená. NN prípojka k ČSOV vrátane elektromerového rozvádzača je riešená v 
rámci  NN prípojky. Elektromerový rozvádzač bude umiestnený neďaleko ČS u prevádzkového kontajnera. Z 
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elektromerového rozvádzača bude vedený napájací kábel do rozvádzača ČSOV ozn. RMD. Nemeraná časť, 
elektromerový rozvádzač aj napájací kábel od elektromerového rozvádzača do rozvádzača RMD je súčasťou NN 
prípojky.  
  
 
 Rozvádzač čerpacej stanice RMD 

Pre napájanie a ovládanie všetkých zariadení a elektroinštalácie čerpacej stanice bude slúžiť 
rozvádzač čerpacej stanice RMD. Rozvádzač bude plastový umiestnený v prevádzkovom kontajneri. Rozvádzač 
čerpacej stanice bude napájaný káblom z elektromerového rozvádzača. Na prívode do rozvádzača bude 
umiestnený hlavný prepínač, ktorý bude možno prepínať v režime „SIEŤ – 0 – „NZ“ (náhradný zdroj), predpäťové 
ochrany (SPD 1 a 2) a multifunkčné meranie elektrických parametrov napájacieho napätia a prúdu. 
 Meranie a regulácia 

Táto časť zahŕňa snímače merania a regulácie uzatvorenej čerpacej stanice (súčasť dodávky strojnej 
časti spolu s uzatvorenou čerpacou stanicou), prepojovacie káble od rozvádzača čerpacej stanice k jednotlivým 
zariadením MaR a uloženie týchto káblov. Zariadenia merania a regulácie budú pripojené z rozvádzača čerpacej 
stanice RMD. Napájanie týchto zariadení bude zálohované zo záložného zdroja. 
 Meranie hladiny v ČSOV 

Meranie stavu hladiny v čerpacej stanici je riešené dvomi rôznymi na sebe nezávislými meracími 
systémami. Pri výpadku jedného systému zaskakuje automaticky druhý systém: 

- kontinuálne meranie - meranie analógovým tenzometrickým snímačom s výstupom 4-20mA 
- limitné meranie - mechanické tyčové meradlo a koncové spínače sa nachádzajú vo flexibilnom 

plastovom puzdre spojenom membránou. Spínanie prebieha pomocou membrány a mechanického 
tyčového meradla, ktoré v závislosti na tlaku spína mikrospínače 

 Prenos dát na centrálny kanalizačný dispečing 
Prenos dát na centrálny kanalizačný dispečing prevádzkovateľa v Považskej Bystrici bude 

uskutočnený pomocou rádiového dátového prepojenia riadiaceho automatu ČSOV s centrálnym kanalizačným 
dispečingom. Na čerpacej stanici bude pre tieto účely umiestnený „funkčný blok rádiomodemu“ tvorený vlastným 
rádiomodemom 400-430MHz a jeho príslušenstvom potrebným pre správnu a samostatnú činnosť rádiomodemu. 
Funkčný blok rádiomodemu bude umiestnený v rozvádzači čerpacej stanice RMDx. Vedľa čerpacej stanice bude 
umiestnený prevádzkový kontajner, na ktorom bude pripevnená konzola pre anténu rádiomodemu.  
 Zabezpečenie objektu (EZS) 

Zabezpečenie objektu ČS bude riešené koncovými spínačmi na poklopoch armatúrnej komory 
čerpacej stanice, koncovými spínačmi na vstupných dverách prevádzkového kontajnera a pohybovým snímačom 
v miestnosti prevádzkového kontajnera.  
 Stavebná elektroinštalácia 

V armatúrnej komore čerpacej stanice bude umiestnené umelé osvetlenie priemyselnými žiarivkovými 
svietidlami 2x36W s vysokým krytím. V prevádzkovom kontajneri bude umiestnené takisto umelé osvetlenie 
priemyselným žiarivkovým svietidlom 2x36W s vysokým krytím. Svietidlá budú napojené z rozvádzača RMD. V 
armatúrnej komore bude umiestnená zásuvka 250VAC/16A, min. IP44, chránená prúdovým chráničom. Zásuvka 
bude napojená z rozvádzača RMD. V prevádzkovom kontajneri bude umiestnený nástenný elektrický priamo 
vykurovací konvektor, IP24, chránený prúdovým chráničom napojený z rozvádzača RMD. 

PS 03.102  Čerpacia stanica ČSOV 2 BE – strojno-technologická a elektro časť 
Do podzemnej železobetónovej nádrže bude umiestnená technológia uzatvoreného čerpacieho 

systému zo separáciou tuhých látok. Popis navrhovanej technológie a jej funkcie viď PS 03.101. 
Rozsah strojno-technologickej časti – viď. PS 03.101. 
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Tab. 20 Parametre navrhovanej technológie PS 03.102  Čerpacia stanica ČSOV 2 BE 

Označenie 
 

Výhľadový 
počet EO 

napojených 
na ČS 

 

Priemerný 
odtok 

Maximálny 
hodinový 

prietok 
Čerpané množstvo 

Dopravná 
výška 

Opatrenie 
proti 

zápachu 
 

Stacionárny 
náhradný 

zdroj 
elektrické 
energie 

Q24 Qhmax Qč H 

- počet l/s l/s l/s m3/hod m - - 

ČSOV BE2 130 0.16 0.63 7.5 27.00 6.5 NIE NIE 

 
Elektro časť 

Elektroinštalácia zahŕňa tieto časti: Prevádzkový rozvod silnoprúdu, meranie a regulácia, ASRTP, 
prenos dát, zabezpečenie objektu, stavebná elektroinštalácia.  

Riešenie čerpacej stanice; Rozdelenie ČSOV podľa zabezpečenia napájania; Technické riešenie; 
Rozvádzač čerpacej stanice RMD; Meranie a regulácia; Meranie hladiny v ČSOV; Prenos dát na centrálny 
kanalizačný dispečing; Zabezpečenie objektu (EZS); Stavebná elektroinštalácia - Dtto PS 03.101. 

PS 03.103  Čerpacia stanica ČSOV 3 BE – strojno-technologická a elektro časť 
Do podzemnej železobetónovej nádrže bude umiestnená technológia uzatvoreného čerpacieho 

systému zo separáciou tuhých látok. Popis navrhovanej technológie a jej funkcie viď PS 03.101. 
Rozsah strojno-technologickej časti – viď. PS 03.101. 

 
Tab. 21 Parametre navrhovanej technológie PS 03.103  Čerpacia stanica ČSOV 3 BE 

Označenie 
 

Výhľadový 
počet EO 

napojených 
na ČS 

 

Priemerný 
odtok 

Maximálny 
hodinový 

prietok 
Čerpané množstvo 

Dopravná 
výška 

Opatrenie 
proti 

zápachu 
 

Stacionárny 
náhradný 

zdroj 
elektrické 
energie 

Q24 Qhmax Qč H 

- počet l/s l/s l/s m3/hod m - - 

ČSOV BE3 140 0.18 0.72 7.5 27.00 4.6 NIE NIE 

Elektro časť 
Elektroinštalácia zahŕňa tieto časti: Prevádzkový rozvod silnoprúdu, meranie a regulácia, ASRTP, 

prenos dát, zabezpečenie objektu, stavebná elektroinštalácia.  
Riešenie čerpacej stanice; Rozdelenie ČSOV podľa zabezpečenia napájania; Technické riešenie - Dtto 

PS 03.101. Rozvádzač čerpacej stanice RMD - Dtto PS 03.101 s tým, že rozvádzač bude umiestnený v blízkosti 
objektu čerpacej stanice. Meranie a regulácia; Meranie hladiny v ČSOV - Dtto PS 03.101. Prenos dát na 
centrálny kanalizačný dispečing - Dtto PS 03.101 s tým, že anténa rádiomodemu bude umiestnená na stožiari 
v blízkosti rozvádzača.  

Zabezpečenie objektu (EZS) - Zabezpečenie objektu ČS bude riešené koncovými spínačmi na 
poklopoch armatúrnej komory čerpacej stanice, koncovými spínačmi na dverách rozvádzača.  

Stavebná elektroinštalácia - V armatúrnej komore čerpacej stanice bude umiestnené umelé osvetlenie 
priemyselnými žiarivkovými svietidlami 2x36W s vysokým krytím. Svietidlá budú napojené z rozvádzača RMD. 
V armatúrnej komore bude umiestnená zásuvka 250VAC/16A, min. IP44, chránená prúdovým chráničom. 
Zásuvka bude napojená z rozvádzača RMD.  

PS 03.104  Čerpacia stanica ČSOV 4 BE – strojno-technologická a elektro časť 
Do podzemnej železobetónovej nádrže bude umiestnená technológia uzatvoreného čerpacieho 

systému zo separáciou tuhých látok. Popis navrhovanej technológie a jej funkcie viď PS 03.101. 
Rozsah strojno-technologickej časti - viď. PS 03.101. 
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Tab. 22 Parametre navrhovanej technológie PS 03.104  Čerpacia stanica ČSOV 4 BE 

Označenie 
 

Výhľadový 
počet EO 

napojených 
na ČS 

 

Priemerný 
odtok 

Maximálny 
hodinový 

prietok 
Čerpané množstvo 

Dopravná 
výška 

Opatrenie 
proti 

zápachu 
 

Stacionárny 
náhradný 

zdroj 
elektrické 
energie 

Q24 Qhmax Qč H 

- počet l/s l/s l/s m3/hod m - - 

ČSOV BE4 538 0.68 1.93 7.5 27.00 14.5 NIE NIE 

Elektro časť 
Elektroinštalácia zahŕňa tieto časti: Prevádzkový rozvod silnoprúdu, meranie a regulácia, ASRTP, 

prenos dát, zabezpečenie objektu, stavebná elektroinštalácia.  
Riešenie čerpacej stanice; Rozdelenie ČSOV podľa zabezpečenia napájania; Technické riešenie; 

Rozvádzač čerpacej stanice RMD; Meranie a regulácia; Meranie hladiny v ČSOV - Dtto PS 03.101. Prenos dát 
na centrálny kanalizačný dispečing - Dtto PS 03.101 s tým, že anténa rádiomodemu bude umiestnená na stožiari 
v blízkosti rozvádzača. Zabezpečenie objektu (EZS); Stavebná elektroinštalácia - Dtto PS 03.101. 

PS 03.105  Čerpacia stanica ČSOV 1 HL – strojno-technologická a elektro časť 
Do podzemnej železobetónovej nádrže bude umiestnená technológia uzatvoreného čerpacieho 

systému zo separáciou tuhých látok. Popis navrhovanej technológie a jej funkcie viď PS 03.101. 
Rozsah strojno-technologickej časti – viď. PS 03.101. 
 
Tab. 23 Parametre navrhovanej technológie PS 03.105  Čerpacia stanica ČSOV 1 HL 

Označenie 
 

Výhľadový 
počet EO 

napojených 
na ČS 

 

Priemerný 
odtok 

Maximálny 
hodinový 

prietok 
Čerpané množstvo 

Dopravná 
výška 

Opatrenie 
proti 

zápachu 
 

Stacionárny 
náhradný 

zdroj 
elektrické 
energie 

Q24 Qhmax Qč H 

- počet l/s l/s l/s m3/hod m - - 

ČSOV HL1 1 535 1.94 5.09 7.5 27.00 16.5 NIE NIE 

Elektro časť 
Elektroinštalácia zahŕňa tieto časti: Prevádzkový rozvod silnoprúdu, meranie a regulácia, ASRTP, 

prenos dát, zabezpečenie objektu, stavebná elektroinštalácia.  
Riešenie čerpacej stanice; Rozdelenie ČSOV podľa zabezpečenia napájania; Technické riešenie; 

Rozvádzač čerpacej stanice RMD; Meranie a regulácia; Meranie hladiny v ČSOV; Prenos dát na centrálny 
kanalizačný dispečing; Zabezpečenie objektu (EZS); Stavebná elektroinštalácia - Dtto PS 03.101 

PS 03.106  Čerpacia stanica ČSOV 2 HL – strojno-technologická a elektro časť 
Do podzemnej železobetónovej nádrže bude umiestnená technológia uzatvoreného čerpacieho 

systému zo separáciou tuhých látok. Popis navrhovanej technológie a jej funkcie viď PS 03.101. 
Rozsah strojno-technologickej časti – viď. PS 03.101. Súčasťou technologického vystrojenia je 

i vybavenie pre prevzdušnenie výtlačného potrubia (kompresor + tlaková nádoba) vr. súvisiacich potrubných 
rozvodov a armatúr.  

 
 Tab. 24 Parametre navrhovanej technológie PS 03.106  Čerpacia stanica ČSOV 2 HL 

Označenie 
 

Výhľadový 
počet EO 

napojených 
na ČS 

 

Priemerný 
odtok 

Maximálny 
hodinový 

prietok 
Čerpané množstvo 

Dopravná 
výška 

Opatrenie 
proti 

zápachu 
 

Stacionárny 
náhradný 

zdroj 
elektrické 
energie 

Q24 Qhmax Qč H 

- počet l/s l/s l/s m3/hod m - - 

ČSOV HL2 132 0.17 0.64 7.5 27.00 7.0 ÁNO NIE 

Elektro časť 
Elektroinštalácia zahŕňa tieto časti: Prevádzkový rozvod silnoprúdu, meranie a regulácia, ASRTP, 

prenos dát, zabezpečenie objektu, stavebná elektroinštalácia.  



43 
Navrhovateľ: 
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 
 

 
Zhotoviteľ:  
AQUA PROCON s. r. o., Projektová a inženýrská společnost, Palackého tř. 12, 612 00 Brno   
Creative, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok 
 

Riešenie čerpacej stanice - Dtto PS 03.101. V prevádzkovom objekte bude umiestnený kompresor, 
ktorý bude zabezpečovať prevzdušnenie výtlaku kanalizácie v nastavenom časovom úseku, keď nečerpá hlavné 
čerpadlo. V prípade použitia náhradného zdroja elektrickej energie sa nebude prevzdušňovať (nebude sa 
prevádzkovať kompresor). Rozdelenie ČSOV podľa zabezpečenia napájania; 

Technické riešenie; Rozvádzač čerpacej stanice RMD; Meranie a regulácia; Meranie hladiny v ČSOV; 
Prenos dát na centrálny kanalizačný dispečing; Zabezpečenie objektu (EZS); Stavebná elektroinštalácia - Dtto 
PS 03.101. 

PS 03.107  Čerpacia stanica ČSOV 1 BS – strojno-technologická a elektro časť 
Do podzemnej železobetónovej nádrže bude umiestnená technológia uzatvoreného čerpacieho 

systému zo separáciou tuhých látok. Popis navrhovanej technológie a jej funkcie viď kapitola 8.3. 
Rozsah strojno-technologickej časti – viď. PS 03.101. Súčasťou technologického vystrojenia je 

i vybavenie pre prevzdušnenie výtlačného potrubia (kompresor + tlaková nádoba) vr. súvisiacich potrubných 
rozvodov a armatúr.  

 
Tab. 25 Parametre navrhovanej technológie PS 03.107  Čerpacia stanica ČSOV 1 BS 

Označenie 
 

Výhľadový 
počet EO 

napojených 
na ČS 

 

Priemerný 
odtok 

Maximálny 
hodinový 

prietok 
Čerpané množstvo 

Dopravná 
výška 

Opatrenie 
proti 

zápachu 
 

Stacionárny 
náhradný 

zdroj 
elektrické 
energie 

Q24 Qhmax Qč H 

- počet l/s l/s l/s m3/hod m - - 

ČSOV BS1 31 0.04 0.23 5.5 19.80 9.8 ÁNO NIE 

Elektro časť 
Elektroinštalácia zahŕňa tieto časti: Prevádzkový rozvod silnoprúdu, meranie a regulácia, ASRTP, 

prenos dát, zabezpečenie objektu, stavebná elektroinštalácia.  
Riešenie čerpacej stanice - Dtto PS 03.101. V prevádzkovom objekte bude umiestnený kompresor, 

ktorý bude zabezpečovať prevzdušnenie výtlaku kanalizácie v nastavenom časovom úseku, keď nečerpá hlavné 
čerpadlo. V prípade použitia náhradného zdroja elektrickej energie sa nebude prevzdušňovať (nebude sa 
prevádzkovať kompresor). Rozdelenie ČSOV podľa zabezpečenia napájania; Technické riešenie; Rozvádzač 
čerpacej stanice RMD; Meranie a regulácia; Meranie hladiny v ČSOV; Prenos dát na centrálny kanalizačný 
dispečing; Zabezpečenie objektu (EZS); Stavebná elektroinštalácia - Dtto PS 03.101. 

PS 03.108  Čerpacia stanica ČSOV 2 BS – strojno-technologická a elektro časť 
Do podzemnej železobetónovej nádrže bude umiestnená technológia uzatvoreného čerpacieho 

systému zo separáciou tuhých látok. Popis navrhovanej technológie a jej funkcie viď PS 03.101. 
Rozsah strojno-technologickej časti – viď. PS 03.101. 
 
Tab. 26 Parametre navrhovanej technológie PS 03.108  Čerpacia stanica ČSOV 2 BS 

Označenie 
 

Výhľadový 
počet EO 

napojených 
na ČS 

 

Priemerný 
odtok 

Maximálny 
hodinový 

prietok 
Čerpané množstvo 

Dopravná 
výška 

Opatrenie 
proti 

zápachu 
 

Stacionárny 
náhradný 

zdroj 
elektrické 
energie 

Q24 Qhmax Qč H 

- počet l/s l/s l/s m3/hod m - - 

ČSOV BS2 147 0.18 0.71 7.5 27.00 14.3 NIE NIE 

Elektro časť 
Elektroinštalácia zahŕňa tieto časti: Prevádzkový rozvod silnoprúdu, meranie a regulácia, ASRTP, 

prenos dát, zabezpečenie objektu, stavebná elektroinštalácia.  
Riešenie čerpacej stanice; Rozdelenie ČSOV podľa zabezpečenia napájania; Technické riešenie; 

Rozvádzač čerpacej stanice RMD; Meranie a regulácia; Meranie hladiny v ČSOV; Prenos dát na centrálny 
kanalizačný dispečing; Zabezpečenie objektu (EZS); Stavebná elektroinštalácia - Dtto PS 03.101. 
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PS 03.109  Čerpacia stanica ČSOV 1 PH – strojno-technologická a elektro časť 
Do podzemnej železobetónovej nádrže bude umiestnená technológia uzatvoreného čerpacieho 

systému zo separáciou tuhých látok. Popis navrhovanej technológie a jej funkcie viď PS 03.101. 
Rozsah strojno-technologickej časti - viď. PS 03.101. 
 
Tab. 27 Parametre navrhovanej technológie PS 03.109  Čerpacia stanica ČSOV 1 PH 

Označenie 
 

Výhľadový 
počet EO 

napojených 
na ČS 

 

Priemerný 
odtok 

Maximálny 
hodinový 

prietok 
Čerpané množstvo 

Dopravná 
výška 

Opatrenie 
proti 

zápachu 
 

Stacionárny 
náhradný 

zdroj 
elektrické 
energie 

Q24 Qhmax Qč H 

- počet l/s l/s l/s m3/hod m - - 

ČSOV PH1 704 0.89 2.50 7.5 27.00 17.4 NIE NIE 

Elektro časť 
Elektroinštalácia zahŕňa tieto časti: Prevádzkový rozvod silnoprúdu, meranie a regulácia, ASRTP, 

prenos dát, zabezpečenie objektu, stavebná elektroinštalácia.  
Riešenie čerpacej stanice; Rozdelenie ČSOV podľa zabezpečenia napájania; Technické riešenie; 

Rozvádzač čerpacej stanice RMD; Meranie a regulácia; Meranie hladiny v ČSOV; Prenos dát na centrálny 
kanalizačný dispečing; Zabezpečenie objektu (EZS); Stavebná elektroinštalácia - Dtto PS 03.101. 

PS 03.110  Čerpacia stanica ČSOV 2 PH – strojno-technologická a elektro časť 
Do podzemnej železobetónovej nádrže bude umiestnená technológia uzatvoreného čerpacieho 

systému zo separáciou tuhých látok. Popis navrhovanej technológie a jej funkcie viď PS 03.101. 
Rozsah strojno-technologickej časti – viď. PS 03.101. Súčasťou technologického vystrojenia je 

i vybavenie pre prevzdušnenie výtlačného potrubia (kompresor + tlaková nádoba) vr. súvisiacich potrubných 
rozvodov a armatúr.  

 
Tab. 28 Parametre navrhovanej technológie PS 03.110  Čerpacia stanica ČSOV 2 PH 

Označenie 
 

Výhľadový 
počet EO 

napojených 
na ČS 

 

Priemerný 
odtok 

Maximálny 
hodinový 

prietok 
Čerpané množstvo 

Dopravná 
výška 

Opatrenie 
proti 

zápachu 
 

Stacionárny 
náhradný 

zdroj 
elektrické 
energie 

Q24 Qhmax Qč H 

- počet l/s l/s l/s m3/hod m - - 

ČSOV PH2 472 0.60 1.81 7.5 27.00 18.3 ÁNO NIE 

Elektro časť 
Elektroinštalácia zahŕňa tieto časti: Prevádzkový rozvod silnoprúdu, meranie a regulácia, ASRTP, 

prenos dát, zabezpečenie objektu, stavebná elektroinštalácia.  
Riešenie čerpacej stanice - Dtto PS 03.101. V prevádzkovom objekte bude umiestnený kompresor, 

ktorý bude zabezpečovať prevzdušnenie výtlaku kanalizácie v nastavenom časovom úseku, keď nečerpá hlavné 
čerpadlo. V prípade použitia náhradného zdroja elektrickej energie sa nebude prevzdušňovať (nebude sa 
prevádzkovať kompresor). Rozdelenie ČSOV podľa zabezpečenia napájania; Technické riešenie; Rozvádzač 
čerpacej stanice RMD; Meranie a regulácia; Meranie hladiny v ČSOV; Prenos dát na centrálny kanalizačný 
dispečing; Zabezpečenie objektu (EZS); Stavebná elektroinštalácia - Dtto PS 03.101. 

PS 03.111  Čerpacia stanica ČSOV 3 PH – strojno-technologická a elektro časť 
Do podzemnej železobetónovej nádrže bude umiestnená technológia uzatvoreného čerpacieho 

systému zo separáciou tuhých látok. Popis navrhovanej technológie a jej funkcie viď PS 03.101. 
Rozsah strojno-technologickej časti – viď. PS 03.101. Súčasťou technologického vystrojenia je 

i vybavenie pre prevzdušnenie výtlačného potrubia (kompresor + tlaková nádoba) vr. súvisiacich potrubných 
rozvodov a armatúr.  
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Tab. 29 Parametre navrhovanej technológie PS 03.111  Čerpacia stanica ČSOV 3 PH 

Označenie 
 

Výhľadový 
počet EO 

napojených 
na ČS 

 

Priemerný 
odtok 

Maximálny 
hodinový 

prietok 
Čerpané množstvo 

Dopravná 
výška 

Opatrenie 
proti 

zápachu 
 

Stacionárny 
náhradný 

zdroj 
elektrické 
energie 

Q24 Qhmax Qč H 

- počet l/s l/s l/s m3/hod m - - 

ČSOV PH3 9 0.01 0.07 5.5 19.80 7.2 ÁNO NIE 

Elektro časť 
Elektroinštalácia zahŕňa tieto časti: Prevádzkový rozvod silnoprúdu, meranie a regulácia, ASRTP, 

prenos dát, zabezpečenie objektu, stavebná elektroinštalácia.  
Riešenie čerpacej stanice - Dtto PS 03.101. V prevádzkovom objekte bude umiestnený kompresor, 

ktorý bude zabezpečovať prevzdušnenie výtlaku kanalizácie v nastavenom časovom úseku, keď nečerpá hlavné 
čerpadlo. V prípade použitia náhradného zdroja elektrickej energie sa nebude prevzdušňovať (nebude sa 
prevádzkovať kompresor). Rozdelenie ČSOV podľa zabezpečenia napájania; Technické riešenie - Dtto PS 
03.101. Rozvádzač čerpacej stanice RMD - Dtto PS 03.101 s tým, že rozvádzač bude umiestnený v blízkosti 
objektu čerpacej stanice. Meranie a regulácia; Meranie hladiny v ČSOV - Dtto PS 03.101. Prenos dát na 
centrálny kanalizačný dispečing - Dtto PS 03.101 s tým, že anténa rádiomodemu bude umiestnená na stožiari 
v blízkosti rozvádzača. Zabezpečenie objektu (EZS) - Zabezpečenie objektu ČS bude riešené koncovými 
spínačmi na poklopoch armatúrnej komory čerpacej stanice, koncovými spínačmi na dverách rozvádzača. 
Stavebná elektroinštalácia - V armatúrnej komore čerpacej stanice bude umiestnené umelé osvetlenie 
priemyselnými žiarivkovými svietidlami 2x36W s vysokým krytím. Svietidlá budú napojené z rozvádzača RMD. V 
armatúrnej komore bude umiestnená zásuvka 250VAC/16A, min. IP44, chránená prúdovým chráničom. Zásuvka 
bude napojená z rozvádzača RMD.  

PS 03.201  Mobilný náhradný zdroj 
Mobilný náhradný zdroj,  bude slúžiť pre náhradnú prevádzku všetkých čerpacích staníc v obci Beluša. 

Tab. 30 PS 03.201  Mobilný náhradný zdroj 

DA 30 kVA PRP 

Diesel-generátor DA33; MP30i; 31/34 kVA PRP/ESP; 3-fáz; 400V; vyrobený, testovaný a preverený v EÚ; s motorom 
IVECO/FIAT; vrátane ističa a palivovej nádrže na 100 litrov na viac než 8 hodín prevádzky 

Odhlučnená kapotáž 95LWA pre hladinu 70dB(A)/7m pro vonkajšie i vnútorné použití  

Tlmič výfuku pre obývané lokality pre hladinu 70dB(A)/7m  

Protidažďová klapka na výfuku  

Ekologická vaňa pod agregátom 

Rozvádzač M1; pre manuálny štart; umiestnený na agregáte vrátane ističa 

Zásuvka 400V 63A IP54 na vonkajšom plášti kapotáže  

Tri zásuvky 230V 16A IP54 na vonkajšom plášti kapotáže  

Hrdlo palivové nádrže uzamykateľné na vonkajšom plášti kapotáže  

Cestný príves/podvozok (1,9/2,5t), výškovo nastaviteľná hriadeľ, homologovaný, s TP pre EÚ; Prihlásenie na príslušnom úrade 
je v kompetencii užívateľa.  

 
B) Alternatíva 2 (odkanalizovanie) 

 
B.1 Kanalizácia 

 
Stavebné objekty 

SO 02.1  Splašková kanalizácia ul. Slatinská, prepojenia  
Dtto alternatíva 1 

SO 02.2  Splašková kanalizácia ul. Trenčianska, Hviezdoslavova, Kollárova, Staničná 
Dtto alternatíva 1 
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SO 02.3  Splašková kanalizácia ul. J. Kráľa, Dr. Adámyho 
Dtto alternatíva 1 

SO 02.4  Splašková kanalizácia ul. Knižná, Farská, J. A. Komenského, Štúra 
Dtto alternatíva 1 

SO 02.5  Splašková kanalizácia ul. Kpt. Nálepku 
Dtto alternatíva 1 

SO 02.6  Splašková kanalizácia Hloža 
Dtto alternatíva 1 

SO 02.7  Splašková kanalizácia Podhorie 
Súčasťou SO je vybudovanie: 

- Gravitačných splaškových stok BD, BD0, BD1 DN 300 v pôvodnej zástavbe Podhoria . Stoky sú gravitačne 
odvedené na čerpaciu stanicu ČSOV 1 PH. 

- Gravitačnej splaškovej stoky BD7 DN 300, ktorá je zaústená do čerpacej stanice ČSOV 3 PH. 
- Gravitačných splaškových stôk BD2.1, BD2.2, BD2.3, BD2.4, BD2.5, BD2.6, BD3, BD4, BD5 a BD6 DN 300, 

ktoré odvodňujú prevažne novú zástavbu rodinných domov na západnom okraji Podhoria (smer Ladce) 
a južnú časť tejto miestnej časti. Stoky odvádzajú vody na ČSOV 2 PH.  

- Čerpacej stanice odpadových vôd ČSOV 1 PH vrátane výtlaku odpadových vôd a prípojky nn. ČSOV sa 
nachádza na severnom okraji miestnej časti, pri štátnej ceste do centra obce. Výtlakom BDt sú odpadové 
vody dopravované do stoky BD2.5 v povodiu ČSOV 2 PH.  

- Čerpacej stanice odpadových vôd ČSOV 3 PH vrátane výtlaku odpadových vôd a prípojky nn. ČSOV sa 
nachádza na južnom okraji miestnej časti, v doline pri potoku. Výtlakom odpadových vôd BD7t sú odpadové 
vody dopravované do stoky BD2.5. 

- Výtlaku odpadových vôd BDt DN 110 z čerpacej stanice ČSOV 1 PH. 
- Výtlaku odpadových vôd BD2t DN 110 z čerpacej stanice ČSOV 2 PH.  
- Výtlaku odpadových vôd BD7t D110 z čerpacej stanice ČSOV 3 PH. 

SO 02.8  Splašková kanalizácia ul. Mlynská 
Dtto alternatíva 1 

SO 02.9  Splašková kanalizácia ul. A. Sládkoviča 
Dtto alternatíva 1 

SO 02.10  Splašková kanalizácia Belušské Slatiny 
Dtto alternatíva 1 

SO 02.11  Zaústenie kanalizačných prípojok - splašková kanalizácia ul. Slatinská, prepojenia 
Dtto alternatíva 1 

SO 02.12  Zaústenie kanalizačných prípojok - splašková kanalizácia ul. Trenčianska, Hviezdoslavova,  
Kollárova, Staničná 

Dtto alternatíva 1 

SO 02.13  Zaústenie kanalizačných prípojok - splašková kanalizácia ul. J. Kráľa, Dr. Adámyho 
Dtto alternatíva 1 

SO 02.14  Zaústenie kanalizačných prípojok - splašková kanalizácia ul. Knižná, Farská, J. A. 
Komenského, Štúra  

Dtto alternatíva 1 

SO 02.15  Zaústenie kanalizačných prípojok - splašková kanalizácia ul. Kpt. Nálepku  
Dtto alternatíva 1 

SO 02.16  Zaústenie kanalizačných prípojok - splašková kanalizácia Hloža 
Dtto alternatíva 1 

SO 02.17  Zaústenie kanalizačných prípojok - splašková kanalizácia Podhorie 
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Dtto alternatíva 1 

SO 02.18  Zaústenie kanalizačných prípojok - splašková kanalizácia ul. Mlynská 
Dtto alternatíva 1 

SO 02.19  Zaústenie kanalizačných prípojok - splašková kanalizácia ul. A. Sládkoviča 
Dtto alternatíva 1 

SO 02.20  Zaústenie kanalizačných prípojok - splašková kanalizácia Belušské Slatiny 
Dtto alternatíva 1 

SO 02.21  Oprava miestnych komunikácií po výkopoch 
Dtto alternatíva 1 

SO 02.22  Oprava krajských komunikácií po výkopoch 
Dtto alternatíva 1 

SO 02.23  Preložky inžinierskych sietí 
Dtto alternatíva 1 
 

Prevádzkové súbory 
Nie sú. 
 

B.2 Čerpacie stanice 
 

Stavebné objekty 

SO 03.1  Čerpacia stanica ČSOV 1 BE 
Dtto alternatíva 1 

SO 03.2  Čerpacia stanica ČSOV 2 BE 
Dtto alternatíva 1 

SO 03.3  Čerpacia stanica ČSOV 3 BE 
Dtto alternatíva 1 

SO 03.4  Čerpacia stanica ČSOV 4 BE 
Dtto alternatíva 1 

SO 03.5  Čerpacia stanica ČSOV 1 HL 
Čerpacia stanica ČSOV 1 HL sa nachádza na východnom okraji miestnej časti Hloža pri miestnej 

komunikácii smerujúcej ku Kočkovskému kanálu. Do ČS je zaústená stoka B a výhľadovo budú touto čerpacou 
stanicou dopravované odpadovej vody od 833 EO. Čerpaciu stanicu tvorí železobetónová nádrž sv. pôdorysných 
rozmerov 2,8x2,5 m, do ktorej bude umiestnená technológia čerpacej stanice so separáciou tuhých látok (pozri 
PS 03.105). Stropná doska objektu bude vytiahnutá cca 0,2 m nad terén. Nad technológiou bude vytvorený 
montážny otvor krytý nerezovým/kompozitovým poklopom. Nerezovým/kompozitovým poklopom bude krytý aj 
vstupný otvor do nádrže ČS. Na stropnej doske ČS budú umiestnené pätky pre mobilné zdvíhacie zariadenie 
(ručné). Pri čerpacej stanici je navrhnutý v prevádzkový objekt s rozvádzačom vrátane diaľkového prenosu dát na 
dispečing prevádzkovateľa. Čerpacia stanica bude oplotená s príjazdovou dvojkrídlovou bránou š. 3 m. Areál 
bude prístupný po navrhnutej spevnenej obslužnej komunikácii. Obslužná komunikácia je napojená na miestnu 
komunikáciu. K čerpacej stanici bude privedená prípojka vody, ktorá bude ukončená v nádrži čerpacej stanice 
vodomernou zostavou a výtokovým kohútom. ČS nemá havarijný prepad. 

SO 03.6  Čerpacia stanica ČSOV 2 HL 
Dtto alternatíva 1 

SO 03.7  Čerpacia stanica ČSOV 1 BS 
Dtto alternatíva 1 
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SO 03.8  Čerpacia stanica ČSOV 2 BS 
Dtto alternatíva 1 

SO 03.9  Čerpacia stanica ČSOV 1 PH 
Čerpacia stanica ČSOV 1 PH sa nachádza na severnom okraji miestnej časti Podhorie pri ceste 

III/1946. Do ČS je zaústená stoka BD a výhľadovo budú touto čerpacou stanicou dopravované odpadovej vody 
od 364 EO. Čerpaciu stanicu tvorí železobetónová nádrž sv. pôdorysných rozmerov 2,5x2,5 m, do ktorej bude 
umiestnená technológia čerpacej stanice so separáciou tuhých látok (pozri PS 03.109). Stropná doska objektu 
bude vytiahnutá cca 0,2 m nad terén. Nad technológiou bude vytvorený montážny otvor krytý 
nerezovým/kompozitovým poklopom. Nerezovým/kompozitovým poklopom bude krytý aj vstupný otvor do nádrže 
ČS. Na stropnej doske ČS budú umiestnené pätky pre mobilné zdvíhacie zariadenie (ručné). Pri čerpacej stanici 
je navrhnutý v prevádzkový objekt s rozvádzačom vrátane diaľkového prenosu dát na dispečing prevádzkovateľa. 
Čerpacia stanica bude oplotená s príjazdovou dvojkrídlovou bránou š. 3 m. Areál bude prístupný po navrhnutej 
spevnenej obslužnej komunikácii. Obslužná komunikácia je napojená na miestnu komunikáciu. K čerpacej stanici 
bude privedená prípojka vody, ktorá bude ukončená v nádrži čerpacej stanice vodomernou zostavou a výtokovým 
kohútom. ČS nemá havarijný prepad. 

 

SO 03.10  Čerpacia stanica ČSOV 2 PH 
Čerpacia stanica ČSOV 2 PH sa nachádza na východnom okraji miestnej časti Podhorie, na 

severovýchode lokality novej IBV. ČS je situovaná pri miestnej komunikácii. Do ČS je zaústená stoka BD 2.1 a 
výhľadovo budú touto čerpacou stanicou dopravované odpadovej vody od 704 EO. Čerpaciu stanicu tvorí 
železobetónová nádrž sv. pôdorysných rozmerov 2,8x2,5 m, do ktorej bude umiestnená technológia čerpacej 
stanice so separáciou tuhých látok (pozri PS 03.110). Stropná doska objektu bude vytiahnutá cca 0,2 m nad 
terén. Nad technológiou bude vytvorený montážny otvor krytý nerezovým/kompozitovým poklopom. 
Nerezovým/kompozitovým poklopom bude krytý aj vstupný otvor do nádrže ČS. Na stropnej doske ČS budú 
umiestnené pätky pre mobilné zdvíhacie zariadenie (ručné). Pri čerpacej stanici je navrhnutý v prevádzkový 
objekt s rozvádzačom vrátane diaľkového prenosu dát na dispečing prevádzkovateľa. V objekte bude rovnako 
umiestnená technológia opatrenia proti zápachu (kompresor pre prevzdušňovanie výtlaku). Čerpacia stanica 
bude oplotená s príjazdovou dvojkrídlovou bránou š. 3 m. Areál bude prístupný po navrhnutej spevnenej 
obslužnej komunikácii. Obslužná komunikácia je napojená na miestnu komunikáciu. K čerpacej stanici bude 
privedená prípojka vody, ktorá bude ukončená v nádrži čerpacej stanice vodomernou zostavou a výtokovým 
kohútom. ČS nemá havarijný prepad. 

SO 03.11  Čerpacia stanica ČSOV 3 PH 
Dtto alternatíva 1 

SO 03.12  Prípojky NN pre ČSOV  
Dtto alternatíva 1 

 
Prevádzkové súbory 

PS 03.101  Čerpacia stanica ČSOV 1 BE – strojno-technologická a elektro časť 
Dtto alternatíva 1 

PS 03.102  Čerpacia stanica ČSOV 2 BE – strojno-technologická a elektro časť 
Dtto alternatíva 1 

PS 03.103  Čerpacia stanica ČSOV 3 BE – strojno-technologická a elektro časť 
Dtto alternatíva 1 

PS 03.104  Čerpacia stanica ČSOV 4 BE – strojno-technologická a elektro časť 
Dtto alternatíva 1 

PS 03.105  Čerpacia stanica ČSOV 1 HL – strojno-technologická a elektro časť 
 Do podzemnej železobetónovej nádrže bude umiestnená technológia uzatvoreného čerpacieho systému 
zo separáciou tuhých látok. Popis navrhovanej technológie a jej funkcie viď PS 03.101. 

Rozsah strojno-technologickej časti – viď. PS 03.101. 
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Tab. 31 Parametre navrhovanej technológie PS 03.105  Čerpacia stanica ČSOV 1 HL 

Označenie 
 

Výhľadový 
počet EO 

napojených 
na ČS 

 

Priemerný 
odtok 

Maximálny 
hodinový 

prietok 
Čerpané množstvo 

Dopravná 
výška 

Opatrenie 
proti 

zápachu 
 

Stacionárny 
náhradný 

zdroj 
elektrické 
energie 

Q24 Qhmax Qč H 

- počet l/s l/s l/s m3/hod m - - 

ČSOV HL1 833 1.05 2.29 7.5 27.00 16.5 NIE NIE 

Elektro časť 
Dtto alternatíva 1 

PS 03.106  Čerpacia stanica ČSOV 2 HL – strojno-technologická a elektro časť 
Dtto alternatíva 1 

PS 03.107  Čerpacia stanica ČSOV 1 BS – strojno-technologická a elektro časť 
Dtto alternatíva 1 

PS 03.108  Čerpacia stanica ČSOV 2 BS – strojno-technologická a elektro časť 
Dtto alternatíva 1 

PS 03.109  Čerpacia stanica ČSOV 1 PH – strojno-technologická a elektro časť 
Do podzemnej železobetónovej nádrže bude umiestnená technológia uzatvoreného čerpacieho 

systému so separáciou tuhých látok. Popis navrhovanej technológie a jej funkcie - viď. PS 03.101. 
Rozsah strojno-technologickej časti viď PS 03.101. Súčasťou technologického vystrojenia je 

i vybavenie pre prevzdušnenie výtlačného potrubia (kompresor + tlaková nádoba) vr. súvisiacich potrubných 
rozvodov a armatúr.  

 
Tab. 32 Parametre navrhovanej technológie PS 03.109  Čerpacia stanica ČSOV 1 PH 

 
Označenie 

 

Výhľadový 
počet EO 

napojených 
na ČS 

 

Priemerný 
odtok 

Maximálny 
hodinový 

prietok 
Čerpané množstvo 

Dopravná 
výška 

Opatrenie 
proti 

zápachu 
 

Stacionárny 
náhradný 

zdroj 
elektrické 
energie 

Q24 Qhmax Qč H 

- počet l/s l/s l/s m3/hod m - - 

ČSOV PH1 364 0.46 1.19 7.5 27.00 17.4 ÁNO NIE 

Elektro časť 
Dtto alternatíva 1 

PS 03.110  Čerpacia stanica ČSOV 2 PH – strojno-technologická a elektro časť 
Do podzemnej železobetónovej nádrže bude umiestnená technológia uzatvoreného čerpacieho 

systému zo separáciou tuhých látok. Popis navrhovanej technológie a jej funkcie – viď. PS 03.101. 
Rozsah strojno-technologickej časti viď PS 03.101. Súčasťou technologického vystrojenia je 

i vybavenie pre prevzdušnenie výtlačného potrubia (kompresor + tlaková nádoba) vr. súvisiacich potrubných 
rozvodov a armatúr.  

 
Tab. 33 Parametre navrhovanej technológie PS 03.110  Čerpacia stanica ČSOV 2 PH 

Označenie 
 

Výhľadový 
počet EO 

napojených 
na ČS 

 

Priemerný 
odtok 

Maximálny 
hodinový 

prietok 
Čerpané množstvo 

Dopravná 
výška 

Opatrenie 
proti 

zápachu 
 

Stacionárny 
náhradný 

zdroj 
elektrické 
energie 

Q24 Qhmax Qč H 

- počet l/s l/s l/s m3/hod m - - 

ČSOV PH2 704 0.89 2.50 7.5 27.00 19.8 ÁNO NIE 

Elektro časť 
Dtto alternatíva 1 
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PS 03.111  Čerpacia stanica ČSOV 3 PH – strojno-technologická a elektro časť 
Dtto alternatíva 1 

PS 03.201  Mobilný náhradný zdroj 
Dtto alternatíva 1 

 
II.8.2.3 Čistenie odpadových vôd 
 

Navrhuje sa rekonštrukcia jestvujúcej ČOV Beluša tak, aby bolo možné čistiť odpadové vody z celej 
aglomerácie v súlade s platnými legislatívnymi predpismi . Ide o realizáciu druhej etapy projektu, ktorá nadväzuje 
na predošlé úpravy prevedené na ČOV v roku 2013 s cieľom zabezpečiť potrebnú kapacitu pre odpadové vody, 
ktoré budú na ČOV privedené kanalizačným systémom. 

V súčasnosti má obec Beluša vybudovanú časť verejnej kanalizácie, na ktorú je napojené 2 603 EO. 
Odpadové vody sú odvádzané na jestvujúcu ČOV Beluša s deklarovanou kapacitou 2 300 EO.  

Navrhnuté a posudzované sú nasledujúce varianty riešenia intenzifikácie ČOV Beluša: 

Alternatíva (ČOV) 1 – Zachovanie dvojlinkovej koncepcie projektu z roku 2006 
Alternatíva (ČOV) 2 – Prebudovanie na jednolinkovú aktiváciu. 

 

Východiskové predpoklady 
 Jestvujúca jednolinková ČOV bola vybudovaná iba pre obec Beluša a jej kapacita zodpovedá 
maximálne 3 400 EO. Podľa analýzy zaťažovacích parametrov je potrebné  kapacitu ČOV uspôsobiť tak, aby 
bolo možné čistiť odpadovú vodu so zaťažovacími parametrami odpovedajúcimi látkovému zaťaženiu v úrovní 6 
756 EO (Alternatíva (ČOV) 1) resp. 6 224 EO (Alternatíva (ČOV) 2). Táto skutočnosť vedie k potrebe 
intenzifikácie jestvujúcej ČOV. 
 
II.8.2.3.1 Hydrotechnický výpočet ČOV Beluša 
 
Alternatíva 1 (čistenie odpadových vôd) 
 

Tab. 34 Zaťaženie ČOV - Alternatíva 1 (čistenie odpadových vôd) 

Obyvateľstvo 

Počet napojených obyvateľov PO 6 756 os 
 Špecifická produkcia OV qspec 109,2 l/os/d  

Denné množstvo OV Q24,m 738 000 l/d 738 m3/d 30,8 m3/h  

koef. dennej nerovn. kd 1.35 
 koef. max. hod. nerovn. kh 2.00 
 Koef.min hod.nerovn kmin 0,5  

Balastné vody 
 Percentuálne množstvo Qjd 30 % 314,0 m3/d 3,5 l/s 

 
Hydraulické zaťaženie 

Priemerný denný prietok odpadových vôd Q24,m 738,0 m3/d 30,8 m3/h 8,5 l/s 269 370 m3/r 

Priemerný bezdažďový denný prietok Q24 1 052.0 m3/d 43.8 m3/h 12.2 l/s 383 980 m3/r 

Maximálny bezdažďový denný prietok Qd 1 310,0 m3/d 54.6 m3/h 15.2 l/s 478 150 m3/r 

Maximálny bezdažďový hodinový prietok Qh 
  

96.1 m3/h 26.7 l/s 11 113 316 m3/r 

Minimálny bezdažďový hodinový prietok Qhmin 
  

15.4 m3/h 4.3 l/s 332 902 m3/r 

Maximálny prietok OV za dažďa Qdest 
  

96.1 m3/h 26.7 l/s 1 116 958 m3/r 

Látkové zaťaženie 

 
Obyvateľstvo 

   Biochemická spotreba kyslíka BSK5 60.0 g/d 1EO 
   Chemická spotreba kyslíka CHSK 120.0 g/d 1EO 
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Nerozpustené látky NL 55.0 g/d 1EO 
   Celkový dusík Ncelk 12.0 g/d 1EO 
   Celkový fosfor Pcelk 2.5 g/d 1EO 
   

Návrhové zaťaženie ČOV 

Biochemická spotreba kyslíka BSK5 405.4 kg/d 385.3 mg/l 148.0 t/r 
 Chemická spotreba kyslíka CHSK 810.7 kg/d 770.6 mg/l 295.9 t/r 
 Nerozpustené látky NL 371.6 kg/d 353.2 mg/l 135.6 t/r 
 Celkový dusík Ncelk 81.1 kg/d 77.1 mg/l 29.6 t/r 
 Celkový fosfor Pcelk 16.9 kg/d 16.1 mg/l 6.2 t/r 
 Parametre na odtoku 

  p m  

Biochemická spotreba kyslíka BSK5 18.0 mg/l 35,0 mg/l  

Chemická spotreba kyslíka CHSK 80,0 mg/l 120.0 mg/l  

Nerozpustené látky NL 20 mg/l 35,0 mg/l  

Amoniakálny dusík N-NH4 10,0 (25,0) mg/l 30 (35) mg/l  

Celkový fosfor Pcelk 2.0 mg/l 5.0 mg/l  

Celkový dusík Pcelk 20,0 mg/l 40,0 mg/l  

 
Tab. 35 Biologický stupeň - Alternatíva 1 (čistenie odpadových vôd) 

Aktivácia 

Vstupné hodnoty 
 Koncentrácia aktivačnej zmesi XC 4.0 kg/m3 

 Staroba kalu ΘX 21.2 d 
 Minimálna teplota Tmin 8.0 °C 
 Špecifická produkcia prebytočného kalu YOBS 0.87 

 
Objem aktivačnej nádrže VAN 2 045.8 m3 

Množstvo biologického kalu QB 354.44 kg/d Látkové zaťaženie kalu BX 0.05 kg/(kg.d) 

Množstvo kalu v aktivácii YAN 8 183 kg Objemové zaťaženie kalu BV 0.20 kg/(m3.d) 

Aerácia 

Vstupné hodnoty 
 Teplota vody v letnom období T 20.0 °C Koeficient priestupu kyslíka alfa α 0.64 

 Hĺbka aerácie h 4.0 m Množstvo využitého kyslíka E 5.50 %/m 

Prevádzková koncentrácia rozpusteného kyslíka c+ 2.0 mg/l Množstvo využitého kyslíka celkom Ea 14.18 % 

Korekčný faktor fp 1/fp 1.10 
 

Obsah kyslíka vo vzduchu cj 0.28 kg/m3 

Rovnovážna koncentrácia kyslíka pri T c's 8.59 
 

Doba prevzdušňovania taer 18.0 h 

Koeficient nerovnomernosti kn 1.30 
  Prevádzková oxygenačná kapacita OCp 884.9 kg/d Množstvo vzduchu denné QVZd 50 734,4 m3/d 

Štandardná oxygenačná kapacita OCst 2 304,9 kg/d Množstvo vzduchu hodinové QVZh 2 113,9 m3/h 

 
Tab. 36 Chemické odbúranie fosforu - Alternatíva 1 (čistenie odpadových vôd) 

Vstupné hodnoty Zrážadlo – Fe2(SO4)3 

Biologický odbúraný fosfor Pbio 2.96 kg/d Hustota zrážadla p 1.40 mg/l 

Fosfor v odtoku Podt 2.10 kg/d Percentá účinnej látky %Fe 40.00 % 

Množstvo fosforu pre chemické zrážanie Pch 11.83 kg/d Atómová hmotnosť P m P 30.97 

Molárny pomer Fe3 +/P  2.90 Atómová hmotnosť Fe m Fe 55.85 

Molárny pomer  1.30 mol/mol Špecifická produkcia chem. kalu YCh 5.0 kg/kg 

Množstvo chemického kalu Qch 59.14 kg/d    

Predpokladaná dávka zrážadla Vsr 27.73 kg/d Fe Predpokladaná dávka roztoku  177.49 l/d 
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Tab. 37 Separácia aktivovaného kalu - Alternatíva 1 (čistenie odpadových vôd) 

Dosadzovacia nádrž 

Vstupné hodnoty 
 

Látkové zaťaženie NA 6.0 kg/m2/h Zóna čistej vody h1 0,53 m 

Počet nádrží n 1 
 

Separačná zóna h2 1,76 m 

Maximálne koncentrácie kalu v AN X 4,0 kg/m3 Akumulačná zóna h3 0,69 m 

Tvar nádrže kruhová Zahusťovacia zóna h4 0,32 m 

Kalový index KI 80 
 

Celková hĺbka hcelk 3,31 m 

Návrhová plocha celkom SDN 155,09 m2 Návrhová hĺbka hDN 4,0 m 

Návrhová plocha nádrže SDN1 155,09 m2 Objem nádrže VDN1 693,7 m3 

Vypočítaný priemer nádrže DDN 14,05 m Celkový objem nádrže VDN 693,7 m3 

Návrhový priemer nádrže DDNnavrh 14,86 m 
 

 
 

Tab. 38 Kalové hospodárstvo - Alternatíva 1 (čistenie odpadových vôd) 

Kalojem 

Vstupné hodnoty 

Množstvo prebytočného kalu celkom YPK 413.6 kg/d 

Koncentrácia kalu XK 10.0 kg/m3 

Predpokladané zahustenie 
 

2,0 % 

Požadovaný vek kalu ΘK 33,3 d 

Objem vzduchu na 1 m3 kalu VVZ 1.0 m3 

Objem kalu QK 20,7 m3/d 

Objem kalojemu VK 661,1 m3 

Množstvo vzduchu QVZ 661,1 m3 

 
Alternatíva 2 (čistenie odpadových vôd) 

 
Tab. 39 Zaťaženie ČOV - Alternatíva 2 (čistenie odpadových vôd) 

Obyvateľstvo 

Počet napojených obyvateľov PO 6 224 os 
 Špecifická produkcia OV qspec 109,2 l/os/d  

Denné množstvo OV Q24,m 679 660,8 l/d 679,7 m3/d 28,3 m3/h  

koef. dennej nerovn. kd 1.35 
 koef. max. hod. nerovn. kh 2.00 
 Koef.min hod.nerovn kmin 0,5  

Balastné vody 
 Percentuálne množstvo Qjd 20 % 305,2 m3/d 3,5 l/s 

 
Hydraulické zaťaženie 

Priemerný denný prietok odpadových vôd Q24,m 679,7 m3/d 28,3 m3/h 7,9 l/s 248 076 m3/r 

Priemerný bezdažďový denný prietok Q24 984,9 m3/d 41,0 m3/h 11,4 l/s 359 489 m3/r 

Maximálny bezdažďový denný prietok Qd 1 221,8 m3/d 50,9 m3/h 24,7 l/s 445 957 m3/r 

Maximálny bezdažďový hodinový prietok Qh 
  

89,18 m3/h 31.3 l/s 988 216 m3/r 

Minimálny bezdažďový hodinový prietok Qhmin 
  

14,2 m3/h 4,0 l/s 124 038 m3/r 

Maximálny prietok OV za dažďa Qdest 
  

89,18 m3/h 31.3 l/s 988 216 m3/r 

Látkové zaťaženie 
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Obyvateľstvo 

   Biochemická spotreba kyslíka BSK5 60.0 g/d 1EO 
   Chemická spotreba kyslíka CHSK 120.0 g/d 1EO 
   Nerozpustené látky NL 55.0 g/d 1EO 
   Celkový dusík Ncelk 12.0 g/d 1EO 
   Celkový fosfor Pcelk 2.5 g/d 1EO 
   

Návrhové zaťaženie ČOV 

Biochemická spotreba kyslíka BSK5 373.4 kg/d 359.4 mg/l 136.3 t/r 
 Chemická spotreba kyslíka CHSK 746.9 kg/d 718.8 mg/l 272.6 t/r 
 Nerozpustené látky NL 342.3 kg/d 329.5 mg/l 124.9 t/r 
 Celkový dusík Ncelk 74.7 kg/d 71.9 mg/l 27.3 t/r 
 Celkový fosfor Pcelk 15.6 kg/d 15.0 mg/l 5.7 t/r 
 Parametre na odtoku 

  p m  

Biochemická spotreba kyslíka BSK5 18.0 mg/l 25.0 mg/l  

Chemická spotreba kyslíka CHSK 70.0 mg/l 120.0 mg/l  

Nerozpustené látky NL 20.0 mg/l 30.0 mg/l  

Amoniakálny dusík Ncelk 8.0 mg/l 15.0 mg/l  

Celkový fosfor Pcelk 2.0 mg/l 5.0 mg/l  

Celkový dusík Ncelk 20 mg/l 40 mg/l  

 
Tab. 40 Biologický stupeň - Alternatíva 2 (čistenie odpadových vôd) 

Aktivácia 

Vstupné hodnoty 
 Koncentrácia aktivačnej zmesi XC 4.0 kg/m3 

 Staroba kalu ΘX 21.2 d 
 Minimálna teplota Tmin 8.0 °C 
 Špecifická produkcia prebytočného kalu YOBS 0.87 

 
Objem aktivačnej nádrže VAN 1 895.8 m3 

Množstvo biologického kalu QB 326.53 kg/d Látkové zaťaženie kalu BX 0.05 kg/(kg.d) 

Množstvo kalu v aktivácii YAN 7 583 kg Objemové zaťaženie kalu BV 0.20 kg/(m3.d) 

Aerácia 

Vstupné hodnoty 
 Teplota vody v letnom období T 20.0 °C Koeficient priestupu kyslíka alfa α 0.64 

 Hĺbka aerácie h 4.0 m Množstvo využitého kyslíka E 5.50 %/m 

Prevádzková koncentrácia rozpusteného kyslíka c+ 2.0 mg/l Množstvo využitého kyslíka celkom Ea 14.18 % 

Korekčný faktor fp 1/fp 1.10 
 

Obsah kyslíka vo vzduchu cj 0.28 kg/m3 

Rovnovážna koncentrácia kyslíka pri T c's 8.59 
 

Doba prevzdušňovania taer 18.0 h 

Koeficient nerovnomernosti kn 1.30 
  Prevádzková oxygenačná kapacita OCp 778.4 kg/d Množstvo vzduchu denné QVZd 49 350.2 m3/d 

Štandardná oxygenačná kapacita OCst 2 242.0 kg/d Množstvo vzduchu hodinové QVZh 2 056.3 m3/h 

 
Tab. 41 Chemické odbúranie fosforu - Alternatíva 2 (čistenie odpadových vôd) 

Vstupné hodnoty Zrážadlo – Fe2(SO4)3 

Biologický odbúraný fosfor Pbio 2.70 kg/d Hustota zrážadla p 1.40 mg/l 

Fosfor v odtoku Podt 2.08 kg/d Percentá účinnej látky %Fe 40.00 % 

Množstvo fosforu pre chemické zrážanie Pch 10.79 kg/d Atómová hmotnosť P m P 30.97 

Molárny pomer Fe3 +/P  2.90 Atómová hmotnosť Fe m Fe 55.85 
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Molárny pomer  1.30 mol/mol Špecifická produkcia chem. kalu YCh 5.0 kg/kg 

Množstvo chemického kalu Qch 53.93 kg/d    

Predpokladaná dávka zrážadla Vsr 25.29 kg/d Fe Predpokladaná dávka roztoku  161.84 l/d 

 
Tab. 42 Separácia aktivovaného kalu - Alternatíva 2 (čistenie odpadových vôd) 

Dosadzovacia nádrž 

Vstupné hodnoty 
 

Látkové zaťaženie NA 6.0 kg/m2/h Zóna čistej vody h1 0.94 m 

Počet nádrží n 1 
 

Separačná zóna h2 2.00 m 

Maximálne koncentrácie kalu v AN X 5.0 kg/m3 Akumulačná zóna h3 0.86 m 

Tvar nádrže kruhová Zahusťovacia zóna h4 0.40 m 

Kalový index KI 80 
 

Celková hĺbka hcelk 4.20 m 

Návrhová plocha celkom SDN 169.38 m2 Návrhová hĺbka hDN 4.5 m 

Návrhová plocha nádrže SDN1 169.38 m2 Objem nádrže VDN1 400 m3 

Vypočítaný priemer nádrže DDN 14.69 m Celkový objem nádrže VDN 400 m3 

Návrhový priemer nádrže DDNnavrh 10.5 m 
 

 
Tab. 43 Kalové hospodárstvo - Alternatíva 2 (čistenie odpadových vôd) 

Kalojem 

Vstupné hodnoty 

Množstvo prebytočného kalu celkom YPK 380.5 kg/d 

Koncentrácia kalu XK 10.0 kg/m3 

Predpokladané zahustenie 
 

3.0 % 

Požadovaná staroba kalu ΘK 35.0 d 

Objem vzduchu na 1 m3 kalu VVZ 1.0 m3 

Objem kalu QK 12.7 m3/d 

Objem kalojemu VK 462.4 m3 

Množstvo vzduchu QVZ 462.4 m3 

 
II.8.2.3.2 Technické riešenie 
 
Alternatíva 1 (čistenie odpadových vôd) 
 

Dvojlinková koncepcia bola pripravená projektom z roku 2006, ktorý riešil úpravu konceptu 
jednolinkovej nádrže typu OSA 1750 rozdelením tejto nádrže na dva identické priestory zmiešavacej aktivácie z 
čoho jeden priestor bol vystrojený a je využívaný doposiaľ a druhý priestor bol určený pre budúce zvyšovanie 
zaťaženia ČOV. 

Základom tejto alternatívy je zachovanie stavebnej časti aktivácie a realizácia nového strojne – 
technologického vystrojenia pre obidve nádrže. 

Pri vstupnej čerpacej stanici a mechanického predčistenia sú posudzované dva varianty: 
- Variant A - s ponornými kalovými čerpadlami; 
- Variant B - s čerpacím systémom so separáciou tuhých látok. 

 
Uvažuje sa s realizáciou týchto opatrení: 

Čerpacia stanica a mechanické predčistenie 
Súčasťou objektu bude vybudovanie lapáku štrku a hrubého predčistenia, ktoré bude predradené 

čerpacej stanici. Ďalej bude vybudovaný objekt mechanického predčistenia. V rámci tohto objektu budú 
realizované sanačné práce na jestvujúcich konštrukciách. 
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Systém čerpania bude rozdelený do dvoch režimov – čerpanie počas dažďa a čerpanie mimo dažďové 
obdobie. Mimo dažďové obdobie bude celý prietok čerpaný na mechanické predčistenie a počas dažďa bude 
objem vôd nad maximálny dažďový prietok cez biológiu (stanovený podľa platnej legislatívy) čerpaný dažďovými 
čerpadlami do recipienta. 

Biologická linka 
- V oboch  nádržiach sa navrhuje inštalácia nového prevzdušňovacieho zariadenia. 
- V oboch  nádržiach sa navrhuje ošetrenie povrchu betónovej konštrukcie. 
- Vonkajšie steny budú ošetrené tak, aby bola dosiahnutá vodotesnosť (dúcháreň). 
- Bude doplnená kyslíková sonda do novej aktivácie. 
- Budú doplnené miešadlá do novej aktivácie. 

Dosadzovacia nádrž 
- Výmena jestvujúceho vystrojenia nádrže. 

- Stieranie dna a hladiny. 
- Odvod a zber hladinových nečistôt . 

- Doplnenie čerpadiel vratného kalu. 

 

Dúcháreň 
- Inštalácia troch nových dúchadiel do jestvujúcej  dúchárne vrátane tlakových a teplotných snímačov.  
- Doplnenie rozvodov stlačeného vzduchu vrátane. príslušných armatúr. 

Kalové hospodárstvo 
- Nový macerátor. 
- Nová flokulačná stanica. 
- Nové aeračné elementy v kalovej nádrži. 

Elektrotechnologická inštalácia 
- Kompletná výmena jestvujúcej  elektroinštalácie. 
- Nové rozvádzače . 
- Nové káblové žľaby. 
- Nová kábeláž. 
- V silovej časti nová trafostanica a distribúcia NN. 

Meranie, riadenie a prenos dát 
- Výmena jestvujúcich riadiacich prvkov. 
- Nový riadiaci SW. 
- Úprava jestvujúceho prenosu dát. 
 
Alternatíva 2 (čistenie odpadových vôd) 
 

Alternatíva 2 sa vracia k pôvodnému konceptu z roku 2004, čiže prevádzke jednej obehovej aktivácie 
a jednej nádrže dosadzovacej.  

Pre dosiahnutie tohto efektu bude potrebné  zrušiť jestvujúcu armatúrnu komoru, ktorá je umiestená 
medzi jestvujúcimi nádržami zmiešavacej aktivácie a odbúrať deliace steny medzi aktiváciami a armatúrnou 
komorou. Pre zariadenie v armatúrnej komore bude potrebné  vybudovať samostatný objekt v areálu ČOV. 

Uvažuje sa s realizáciou týchto opatrení: 

Biologická linka 
- Úprava nádrže na jednu linku (búranie konštrukcií a zatesnení nádrže ako celku). 
- Budú osadená nová miešadlá. 
- Bude realizovaný nový prevzdušňovací systém. 

Dosadzovacia nádrž 
- Výmena stávajúceho vystrojenia nádrže. 

- Stieranie dna a hladiny. 
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- Odvod a zber hladinových nečistôt.  
- Doplnenie čerpadiel vratného kalu. 

Dúcháreň 
- Výstavba novej dúchárne. 
- Inštalácia dvoch nových dúchadiel . 
- Realizácia nových rozvodov stlačeného vzduchu vrátane. príslušných armatúr. 

Kalové hospodárstvo 
- Nový macerátor. 
- Nová flokulačná stanica. 
- Nové aeračné elementy v kalovej nádrži. 

Elektrotechnologická inštalácia 
- Kompletná výmena jestvujúcej  elektroinštalácie. 
- Nové rozvádzače.  
- Nové káblové žľaby. 
- Nová kábeláž. 
- V silovej časti nová trafostanica a distribúcia NN. 

Meranie, riadenie a prenos dát 
- Výmena jestvujúcich riadiacich prvkov. 
- Nový riadiaci SW. 
- Úprava jestvujúceho prenosu dát. 
 
Navrhované technické riešenie zvyšných technologických uzlov ČOV 
 

Vyše uvedené informácie popisujú rozdiel v alternatívach riešenia intenzifikácie ČOV v uzle biologickej 
linky. Intenzifikácia zahŕňa tiež ostatné technologické uzly ČOV, tieto sú však riešené totožne pre obe alternatívy. 
 
II.8.2.3.3 Členenie na stavebné objekty a prevádzkové súbory 
 

Členenie na stavebné a prevádzkové súbory bude pre alternatívu 1 a 2 (odkanalizovanie) identické. 
 

Tab. 44 Stavebné objekty a prevádzkové súbory – intenzifikácia ČOV 

Stavebné objekty 

SO 01 Čerpacia stanica a mechanické predčistenie 

SO 02 Aktivačné nádrže 

SO 03 Potrubné rozvody 

SO 04 Spevnené plochy 

SO 05 Kiosková trafostanica 

SO 06 Stavebná elektroinštalácia 

SO 07 Demolácie 

Prevádzkové súbory 

PS 01 Mechanické predčistenie a čerpacia stanica 

PS 02 Biologická linka 

PS 03 Dosadzovacia nádrž 

PS 04 Dúcháreň 

PS 05 Kalové hospodárstvo 

PS 06 Elektrotechnologická inštalácia 

PS 07 Meranie, riadenie a prenos dát 
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Tab. 45 Stavebné objekty a prevádzkové súbory – rekonštrukcia ČOV 

Stavebné objekty 

SO 01 HTÚ a sadové úpravy 

SO 02 Čerpacia stanica a mechanické predčistenie 

SO 03 Biologický stupeň 

SO 04 Ducháreň 

SO 05 Prevádzková budova a kalové hospodárstvo 

SO 06 Zvozové hospodárstvo 

SO 07 Potrubné rozvody 

SO 08 Vodovod 

SO 09 Spevnené plochy 

SO 10 Stavebná elektroinštalácia 

SO 11 Rekonštrukcia prípojky VN a trafostanica (nie je súčasťou dokumentácie) 

Prevádzkové súbory 

PS 01 Strojno technologická časť ČOV 

DPS 01.1 Mechanické predčistenie a čerpacia stanica 

DPS 01.2 Biologické čistenie 

DPS 01.3 Kalové hospodárstvo 

DPS 01.4 Zvozové hospodárstvo 

PS 02 Elektrotechnologická inštalácia 

PS 03 Systém merania, riadenia a prenosu dát 

 
Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov – intenzifikácia ČOV 
 
Stavebné objekty 

SO 01 Čerpacia stanica a mechanické predčistenie 
Súčasťou objektu bude vybudovanie lapáka štrku a hrubého predčistenia, ktoré bude predradené 

čerpacej stanici. Ďalej bude vybudovaný objekt mechanického predčistenia. V rámci tohto objektu budú 
realizované sanačné práce na jestvujúcich  konštrukciách. 

SO 02 Aktivačné nádrže 
Viď. kapitola II.8.2.3.1. 

SO 03 Potrubné rozvody 
Tento objekt zahŕňa všetky práce spojené s úpravou potrubného vedení v areáli ČOV. 

SO 03 Spevnené plochy 
Súčasťou objektu bude realizácia  spevnených plôch súvisiacich s budovaním objektu mechanického 

predčistenia a lapáku štrku. Ďalej budú súčastí opravy jestvujúcich  komunikácií a prípadné prístupové chodníky 
k objektom. 

SO 04 Kiosková trafostanica 
Bude vybudovaná nová trafostanica pre pripojenie na distribúciu elektrickej energie z úrovne VN. 

SO 05 Stavebná elektroinštalácia 
Bude realizovaná kompletná výmena jestvujúcej elektroinštalácie vrátanie rozvádzačov, káblových 

žľabov, vlastnej kabeláže a distribúcie NN. 

SO 06 Demolácia 
Objekt zahŕňa demoláciu jestvujúcich  lapačov piesku vrátanie potrubných rozvodov. 

 
Prevádzkové súbory 

PS 01 Mechanické predčistenie a čerpacia stanica 
Budú inštalované tieto stroje a zaradenia: 
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- Drapák piesku s prevzdušnením 
- Hrubé hrablice (automatické) 
- Nové čerpadlá čerpacej stanice 
- Integrované zariadenie pre mechanické predčistenie (jemné hrablice, lis na ohrabky, lapák piesku a tukov) 
- Prietokomery 
- Potrubie 
- Armatúry 

PS 02 Biologická linka 
Viď kapitola II.8.2.3.1. 

PS 03 Dosadzovacia nádrž 
- Bude realizovaná kompletná rekonštrukcia vybavenia dosadzovacej nádrže 
- Bude použité účinnejšie zberné zariadenie 

PS 04 Dúcháreň 
- Budú inštalované tri nové dúchadlá vrátane potrebných armatúr a snímačov 
- Bude inštalovaný kompletne nový distribučný systém tlakového vzduchu 

PS 05 Kalové hospodárstvo 
- Bude inštalovaný nový macerátor 
- Bude inštalovaná nová flokulačná stanica 
- Budú prevedené nové potrubné rozvody kalu 

PS 06 Elektrotechnologická inštalácia 
- Bude realizované nove zapojenie jestvujúcich  i novo inštalovaných zariadení. 
- Budú vymenené jestvujúce rozvádzače NN 
- Budú vymenené distribučné káble vrátania rozvodových žľabov 

PS 07 Meranie, riadenie a prenos dát 
- Bude realizovaná výmena jestvujúcich  riadiacich prvkov vrátania riadiacej jednotky 
- Bude inštalovaný nový riadiaci software 
- Bude upravený systém prenosu dát (doplnenie nových prvkov) 
 

Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov – rekonštrukcia ČOV 

 
Stavebné objekty 

SO 01 HTÚ a sadové úpravy 
Budú realizované hrubé terénne úpravy (HTÚ) v priestore ČOV a zabezpečenie staveniska pred 

účinkami zrážkovej vody. Stavenisko je situované v priestore jestvujúcej ČOV a väčšina priestoru je zastavaná, 
iba severný a južný roh areálu ČOV je nezastavaný a zatrávnený. Stavenisko je na rovinatom teréne, iba 
severovýchodná strana areálu je nižšie cca o 1 m. 

V rámci tohto riešenia bude realizovaná skrývka humusu v predpokladanej hrúbke100 mm, humus 
bude zložený na depóniu v areáli ČOV, ďalej bude použitý na ohumusovanie na záver stavby. Skrývka humusu 
bude vytvorená aj v zatrávnenej časti v miestach pôvodných rušených veľkých šachiet vedľa pôvodnej 
komunikácie v miestach budúcej novej časti komunikácie. 

V rámci príprav nebude realizovaný výrub vyrastenej zelene a odstraňovanie kríkov, pôvodný areál je 
iba zatrávnený. 

Záverečné ohumusovanie v predpokladanej hrúbke 100 mm a osiatie bude vytvorené v miestach 
realizovaných výkopov nových sietí, v miestach demolácií jestvujúcich sietí a súčasne v miestach kde nie sú 
navrhnuté iné nové objekty a komunikácie. Objem odhumusovania sa predpokladá väčší (prebytkový ) než objem 
humusu k spätnému ohumusovaniu a osiatiu, odhumusovanie bude totiž vytvorené aj v miestach novo 
navrhovanej komunikácie. V rámci prípravy stavby bude po odhumusovaní realizované vyrovnanie terénu v 
miestach budúcich nových objektov a komunikácií, predpokladá sa skrývka s priemernou hrúbkou 300 mm. 
Zásyp tejto skrývky po dokončení objektov a komunikácií bude vytvorený v miestach mimo nové objekty a 
komunikácie. 
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V rámci tohto objektu bude vytvorené násypové teleso, ktoré bude mať funkciu zakrytia – obsypania 
nového železobetónového gravitačného žľabu medzi objektom SO 02 (mechanickým predčistením) a objektom 
SO 03 (biologickým stupňom), obsypania novej rozdeľovacej šachty NRŠ1 a zásypu stoky „A“ a „A1“ medzi 
NRŠ1 a biologickým stupňom. Násypové teleso bude vytvorené až po vybudovaní všetkých nových objektov. 
Sklon svahov násypového telesa bude min. 1:1,5. Násypy bude potrebné vytvoriť z dostatočne kvalitného, 
nenamŕzavého a zhutniteľného materiálu. Násyp bude po vrstvách zhutnený. 

Násypové teleso a samotný gravitačný kanál budú slúžiť ako chodník (v okolí NRŠ1 budú chodníky 
tiež vytvorené), preto sú na násypové teleso z okolitej úrovne navrhovanej komunikácie a chodníkov vytvorené tri 
vonkajšie betónové schodiská: - predpokladá sa jedno terénne schodisko so stupňami 8 x 180/270 mm šírky 1 m; 
predpokladajú sa dve schodiská so stupňami 11 x 180/270 šírky 1 m. Všetky schodiská budú mať jednostranné 
nerezové zábradlie výšky 1,1 m. V rámci týchto schodov sa predpokladá demolácia jestvujúcich terénnych 
schodov s objemom do 1 m3. V mieste, kde ide železobetónový gravitačný žľab v blízkosti novo navrhnutej 
komunikácie, bude obsyp žľabu držaný železobetónovou opornou stenou dĺžky 15,6 m. ŽB stena bude hrúbky 0,3 
m, bude mať v priereze tvar „L“, výška zvislej časti 2,4 m, hrúbka základovej dosky 0,35 m šírky 1,25 m. Oporná 
stena bude vytvorená z betónu C30/37–XC4. Lícna strana steny bude vytvorená v kvalite pohľadového betónu. 

Po obvode biologického stupňa čistenia, v mieste nového násypového telesa, bude vytvorený 
odvodňovací žliabok z betónových prefabrikovaných žľaboviek šírky 0,5 m do štrkopieskového lôžka. Dĺžka 
žliabku predpokladaná na cca 11 m. 

Inžinierske siete budú vytýčené a označené, v prípade potreby budú dodávateľom chránené pred 
poškodením. 
 Práce budú vytvorené podľa STN pre zemné práce, dodávateľ bude dodržovať technológiu jednotlivých 
konštrukčných vrstiev. Pri realizácií bude dodávateľ dodržovať všetky bezpečnostné predpisy. 

SO 02 Čerpacia stanica a mechanické predčistenie 

 Jestvujúca čerpacia stanica, nachádzajúca sa na juhovýchodnej časti areálu ČOV, bude prestavaná a 
doplnená o objekt lapáku štrku a o halu mechanického predčistenia. V rámci tohto stavebného objektu (SO 02) 
budú vytvorené predovšetkým tieto práce: 

- demolácia jestvujúceho prístrešku nad kontajnerom na zhrabky u ČS vr. všetkých základových 
konštrukcií; 

- demolácia časti ČS; 
- dostavba časti ČS (nové vnútorné dispozície, spádové betóny, stropná doska); 
- výstavba nového lapáku štrku vr. priľahlé odvodnené spevnené plochy; 
- výstavba novej haly mechanického predčistenia vr. prístrešku nad lapákom štrku. 

Jestvujúca čerpacia stanica je vybudovaná ako monolitický železobetónový objekt, ku ktorému prilieha 
montovaný prístrešok (oceľová nosná konštrukcia opláštená sendvičovými tepelne izolačnými panelmi) nad 
kontajnerom na zhrabky. Tento prístrešok bude kompletne zdemolovaný vr. základových konštrukcií, ďalej bude 
odbúraná stropná doska ČS, časti stien a všetky vnútorné deliace steny a spádové betóny.  

Vo vnútri objektu ČS bude vybudovaný nový kanál pre hrubé hrablice a nová komora pre umiestnenie 
čerpadiel. Celá ČS bude zastropená novou monolitickou ŽB stropnou doskou, ktorá bude presahovať cez 
pôdorys ČS a tvoriť základovú dosku novej haly mechanického predčistenia. Založenie bude hĺbkové – základové 
pásy budú uložené na ŽB pilótach. 

Nosnú konštrukciu haly tvorí oceľový rámový skelet. Nosnú konštrukciu strechy tvoria oceľové väznice 
kotvené do rámov. Priestorová tuhosť v priečnom smere je zabezpečená rámovým účinkom. V pozdĺžnom smere 
je tuhosť zabezpečená stužidlami vo zvislých rovinách. Tuhosť strešnej roviny je zabezpečená strešným 
stužidlom. Oceľové rámy sú kotvené do základu kĺbovo. Strešný plášť tvoria strešné sendvičové tepelne izolačné 
panely, obvodový plášť tvoria stenové sendvičové tepelne izolačné panely. 

Prístup do haly bude cez otváracie oceľové dvere a štyri rolovacie vráta. Z haly bude ďalej prístup cez 
poklopy a po rebríku do čerpacej stanice. V hale bude umiestnený stroj mechanického predčistenia a ďalej 
kontajnery na odpad. Bude tu aj vstavaná elektrorozvodňa, prístupná samostatne z exteriéru. 

Do objektu bude zavedená prípojka NN, temperovanie priestoru bude zabezpečené 
priamovykurovacími elektrickými ohrievačmi a sálavými panelmi. Osvetlenie bude iba elektrickými osvetľovacími 
telesami. 
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V hale bude vzduchotechnické zariadenie zabezpečujúce výmenu vzduchu v objekte a odvod 
odpadového tepla z elektro rozvodne. 

Podlahy budú vyspádované tak, aby úkvapové vody a vody z oplachov podláh stiekli do odpadových 
žľabov zaústených do čerpacej stanice. Dažďové vody budú odvedené do kanalizácie alebo vyústené na terén 
a zasakovávané. 

Vedľa haly mechanického predčistenia bude vybudovaný lapák štrku s pridruženou hradítkovou 
šachtou. Predpokladá sa založenie v zapaženej jame za súčasného odvodňovania pomocou hydrovrtov. Lapák 
štrku bude tvorený otvoreným rozšíreným železobetónovým žľabom. Nádrž vytvorená prehĺbením dna žľabu 
bude po celom povrchu pancierovaná silným oceľovým plechom a bude slúžiť pre zachytávanie štrku sunutého 
po dne prítokového potrubia. Ťaženie štrku z nádrže bude realizované otočným stĺpovým drapákom (dodávka 
technológie) ovládaným pomocou elektromotorov. Drapák bude zakotvený do betónového základového bloku 
vybudovaného vedľa steny lapáku štrku. Žľab lapáku štrku bude lemovaný zábradlím s odoberateľným kusom. 
Vedľa lapáku štrku sa vybuduje spevnená betónová plocha pod kontajner na štrk, ktorá bude odvodnená do 
lapáku štrku. Celý ŽB objekt LŠ vrátane pridruženej plochy bude krytý oceľovým prístreškom. Prístrešok je 
navrhnutý ako otvorený, nosnú konštrukciu tvoria oceľové rámy v kombinácii s väznicami. Priestorová tuhosť je 
zabezpečená rámovým účinkom a votknutím stĺpov do základov. 

SO 03 Biologický stupeň 

Alternatíva 1 (čistenie odpadových vôd) 
Jestvujúca biologická linka je situovaná vo východnej časti areálu. Jedná sa o ŽB objekt kruhového 

pôdorysu s priemerom cca 14,3 m, svetlá hĺbka 4,8-5,5 m. Objekt je vnútornými stenami rozdelený na niekoľko 
nádrží a suchých komôr. Objekt bude po demontáži technologického a potrubného vystrojenia sanovaný. 

V rámci sanácie betónových konštrukcii bude realizovaná sanácia dna (mimo suchých armatúrnych 
komôr), všetkých stien a stropov. Na sanácie použije zhotoviteľ certifikované sanačné systémy. Pre každý 
konkrétny prípad sanácie betónovej konštrukcie vypracuje zhotoviteľ technologický postup vychádzajúci z 
konkrétnej miery poškodenia konštrukcie a z predpisov výrobcov sanačných materiálov. Tento technologický 
postup odsúhlasený dodávateľom navrhnutého sanačného systému predloží pred začiatkom prác technickému 
dozoru. Technický dozor na základe predloženého technologického postupu rozhodne o začatí sanácie. 

Pri výbere materiálov pre vlastnú sanáciu bude nutné, aby navrhnutá technológia sanácie a ochrany 
bezo zvyšku spĺňala mimoriadne nároky kladené na prostredie vodohospodárskeho objektu. Bude nutné 
vychádzať z otvorených technológií a materiálov. Dôležitá bude hlavne požiadavka na to, aby povrch sanovaných 
konštrukcií bol hladký a umožňoval jednoduché čistenie nádrže od usadenín na predmetných konštrukciách. 
Predpokladá sa povrch so štruktúrou „pomarančovej kože“ až sklovitého povrchu. Sanácia betónových 
konštrukcií bude realizovaná v súlade s príslušnými časťami STN EN 1504 Výrobky a systémy na ochranu a 
opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Kvalitatívne parametre 
hmôt pre sanáciu budú zodpovedať požiadavkám príslušných častí STN EN 1504. Pre reprofiláciu bude použitá 
malta so statickou funkciou triedy R4 alebo R3 podľa STN EN 1504. 

Z pochôdznych betónových plôch bude odstránená pôvodná poškodená stierka, povrch bude 
prebrúsený a vybavený hydroizolačným pochôdznym systémom s protišmykovou povrchovou úpravou 
(dvojzložkový náter na báze kombinácie epoxi-polyuretánové živice, mechanicky a chemicky odolný, pružný so 
schopnosťou preklenovania trhlín). Realizovať sa bude na riadne pripravený podklad v súlade s technologickým 
predpisom výrobcu (otryskanie celého povrchu, základný náter, protišmykový kremičitý vsyp, minimálne 2x 
vrchný náter, ...). 

Pôvodné zámočnícke výrobky budú vybavené vhodným ochranným náterovým systémom (vr. 
predprípravy povrchu a všetkých podkladových vrstiev). 

Kompozitové poklopy budú vybavené epoxidovým náterom za účelom predĺženia životnosti pri 
vystavení UV žiarenia. 

Na vstupných objektoch armatúrnych komôr budú vymenené podokvapové žľaby a strešné zvody vr. 
všetkých kotlíkov, čiel a kolien. Nové klampiarske výrobky budú z titanzinku. 

Súčasťou stavebného objektu biologického stupňa je i betónový základ pre umiestenie dvojplášťového 
zásobníka zrážadla fosforu o objemu 3m3. Betónový základ bude odvodnený do vnútornej kanalizácie, 
odvádzajúcej areálové vody do nátokovej časti ČOV. 

Alternatíva 2 (čistenie odpadových vôd) 
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Objekt jestvujúcej aktivačnej nádrže bude upravený. Vnútorné steny medzi aktiváciami budú 
odstránené, takto vytvorený priestor bude sanovaný. Na sanáciu použije zhotoviteľ certifikované sanačné 
systémy. Pre každý konkrétny prípad sanácie betónovej konštrukcie vypracuje zhotoviteľ technologický postup 
vychádzajúci z konkrétnej miery poškodenia konštrukcie a z predpisov výrobcov sanačných materiálov. Tento 
technologický postup odsúhlasený dodávateľom navrhnutého sanačného systému predloží pred začiatkom prací 
technickému dozoru. Technický dozor na základe predloženého technologického postupu rozhodne o začatí 
sanácie. 

Pri výbere materiálov pre vlastnú sanáciu bude nutné, aby navrhnutá technológia sanácie a ochrany 
bezo zvyšku spĺňala mimoriadne nároky kladené na prostredie vodohospodárskeho objektu. Bude nutné 
vychádzať z otvorených technológií a materiálov. Dôležitá bude hlavne požiadavka na to, aby povrch sanovaných 
konštrukcií bol hladký a umožňoval jednoduché čistenie nádrže od usadenín na predmetných konštrukciách. 
Predpokladá sa povrch so štruktúrou „pomarančovej kože“ až sklovitého povrchu. Sanácia betónových 
konštrukcií bude realizovaná v súlade s príslušnými časťami STN EN 1504 Výrobky a systémy na ochranu a 
opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Kvalitatívne parametre 
hmôt pre sanáciu budú zodpovedať požiadavkám príslušných častí STN EN 1504. Pre reprofiláciu bude použitá 
malta so statickou funkciou triedy R4 alebo R3 podľa STN EN 1504. 

Z pochôdznych betónových plôch bude odstránená pôvodná poškodená stierka, povrch bude 
prebrúsený a vybavený hydroizolačným pochôdznym systémom s protišmykovou povrchovou úpravou 
(dvojzložkový náter na báze kombinácie epoxi-polyuretánové živice, mechanicky a chemicky odolný, pružný so 
schopnosťou preklenovania trhlín). Realizovať sa bude na riadne pripravený podklad v súlade s technologickým 
predpisom výrobcu (otryskanie celého povrchu, základný náter, protišmykový kremičitý vsyp, minimálne 2x 
vrchný náter, ...). 

Pôvodné zámočnícke výrobky budú vybavené vhodným ochranným náterovým systémom (vr. 
predprípravy povrchu a všetkých podkladových vrstiev). 

Kompozitové poklopy budú vybavené epoxidovým náterom za účelom predĺženia životnosti pri 
vystavení UV žiarenia. Na vstupných objektoch armatúrnych komôr budú vymenené podokvapové žľaby a 
strešné zvody vr. všetkých kotlíkov, čiel a kolien. Nové klampiarske výrobky budú z titanzinku. 

Súčasťou stavebného objektu biologického stupňa je i betónový základ pre umiestenie dvojplášťového 
zásobníka zrážadla fosforu o objemu 3m3. Betónový základ bude odvodnený do vnútornej kanalizácie, 
odvádzajúcej areálové vody do nátokovej časti ČOV. 

SO 04 Dúchareň 
Nový objekt dúcharne s elektro rozvodňou sa vybuduje približne uprostred areálu ČOV, medzi 

biologickou linkou a kalojemom. Objekt bude tvoriť jednopodlažná murovaná budova obdĺžnikového pôdorysu. 
Strecha objektu bude sedlová s plechovou krytinou limitujúcou vzhľad pálenej tašky. Celkový vzhľad objektu bude 
blízky pôvodnej prevádzkovej budove. Založenie objektu bude na ŽB základovej doske uloženej na základových 
pásoch, ktoré budú vybudované na ŽB pilótach votknutých do únosného podložia. 

Objekt bude rozdelený na dúchareň a elektro rozvodňu. Každá miestnosť bude prístupná samostatne 
cez plechové dvere z exteriéru. 

Do objektu bude zavedená prípojka NN, temperovanie priestoru bude zabezpečené 
priamovykurovacími elektrickými ohrievačmi. Osvetlenie bude iba elektrickými osvetľovacími telesami. 

V objekte bude vzduchotechnické zariadenie zabezpečujúce výmenu vzduchu a odvod odpadového 
tepla. Na vzduchotechnickom potrubí v dúchárni budú umiestené tlmiče hluku. 

Súčasťou podlahy elektro rozvodne bude znížený elektro inštalačný priestor, krytý oceľovou podlahou. 
Na podlahe bude položený dielektrický koberec. 

Dažďové vody budú odvedené do kanalizácie. 

SO 05 Prevádzková budova a kalové hospodárstvo 
Objekt prevádzkovej budovy je jednopodlažný nadzemný objekt, ktorý pozostáva z niekoľkých 

funkčných celkov. Celkovo má pôdorys objektu polygónový tvar, ktorý je zložený z dvoch základných 
geometrických tvarov, ktoré sú vzájomne prepojené. Prvým je obdĺžnik väčšej časti objektu vonkajších rozmerov 
cca 29 300 x 12 300 mm. Ďalším je kruhový tvar otvoreného kalojemu s vonkajším priemerom cca 13 700 mm. 
Tieto dva základne geometrické tvary sú spojené spojovacím krčkom (zúženou časťou prevádzkového objektu) v 
jeden funkčný celok. 
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Zastrešenie je realizované dvoma sedlovými strechami (drevená konštrukcia krovu) so štítmi 
s centricky umiestnenými hrebeňmi v rôznych výškových úrovniach. Spojovací krčok medzi prevádzkovou 
budovou a kalojemom je zastrešený vodorovnou terasou s keramickou dlažbou. Kalojem je otvorený bez 
zastrešenia. 

Vonkajšie murivo je natrené vápenocementovou omietkou v odtieni bielej farby. 
V rámci tohto projektu bude vymenená strešná krytina. Pôvodné betónové tašky budú odstránené, 

nová bude krytina z lakovaných plechových tašiek. Strešný plášť bude dodaný ako systém vrátane všetkých 
doplnkov. Na strechu bude inštalovaný nový hromozvod a antény. Budú vymenené klampiarske výrobky 
(podokvapové žľaby a dažďové zvody). Nové budú z lakovaného pozinkovaného plechu. 

V miestnosti P18 (STROJOVŇA – NADZEMNÁ ČASŤ) budú upravené bloky pod technologické 
zariadenia. Na terase nad spojovacím krčkom bude vytvorená nová hydroizolácia z PVC strešnej fólie. Novú 
nášľapnú vrstvu budú tvoriť betónové dlaždice do plastových terčov. Rebrík pre prístup na terasu bude vymenený 
za nový, pôvodné zábradlie na terase bude natreté vhodným náterovým systémom. 

SO 06 Zvozové hospodárstvo 
Jestvujúca kiosková príjmová stanica sa nachádza pri vstupnej bráne do areálu ČOV. Nadzemná časť 

bude kompletne zdemolovaná. ŽB základ bude využitý na umiestnenie nového registračného zariadenia 
zvozových vôd. 

V priestore medzi jestvujúcim ŽB základom a jestvujúcou nádržou zvozových vôd bude vybudovaný 
nový ŽB žľab pre umiestnenie hrablíc. Do tohto žľabu bude zaústené potrubie z registračného zariadenia. Odtok 
za hrablicami bude pomocou potrubia do jestvujúcej nádrže (skrz novo budovaný prestup) alebo obtokom do 
čerpacej stanice. Obidva odtoky budú uzatvárateľné posúvačom (súčasť TG). 

Nový žľab bude ŽB objekt obdĺžnikového pôdorysu Založený bude na zhutnenom štrkovom vankúši. 
Od pôvodných objektov bude oddilatovaný. Žľab bude krytý otváracími kompozitnými poklopmi. 

K objektu bude priliehať nový chodník – viď. SO 09. V mieste priliehajúcej zatrávnenej plochy bude 
položený pás dlaždíc. Bude doplnené oplotenie pred novým registračným zariadením zvozových vôd. 

SO 07 Potrubné rozvody 

Návrh rekonštrukcie ČOV vo väzbe na prepojovacie potrubie 
Súčasná čerpacia stanica bude zachovaná, bude však rekonštruovaná, a stane sa súčasťou 

stavebného objektu SO 02 Čerpacia stanica a mechanické predčistenie. Pred čerpaciu stanicu bude doplnený v 
rámci SO 02 lapák štrku NLŠ s kontajnerom a drapákom. V rámci konštrukcie lapáku štrku NLŠ bude pred ním 
vytvorená šachta N HŠ1s hradítkom DN 800 a prepadom – nová stoka „B“ DN 800. Pomocou tejto novej 
hradítkovej šachty „NHŠ1“ bude možno odstaviť vo výnimočných prípadoch celú ČOV vrátane čerpacej stanice aj 
lapáku štrku – voda bude odtekať novým prepadom DN 800 ( stoka „B“ ) do jestvujúceho odtoku z ČOV ( stoky 
„a“ D N 800 ) – stoka „B“ bude napojená na jestvujúce potrubie DN 800 novou šachtou NŠ1. Stoka „B“ bude plniť 
funkciu havarijného obtoku ČOV a funkciu bezpečnostného prepadu čerpacej stanice ČOV, jestvujúci prepad 
čerpacej stanice „bp1“ PVC DN 200 kapacitne aj technicky nevyhovuje a bude zrušený. 

V jestvujúcej čerpacej stanici budú vymenené čerpadlá s potrubným vystrojením, vo vnútri čerpacej 
stanice budú realizované zmeny v súvislosti s výmenou hrablíc – budú umiestnené nové hrubé strojné hrablice. 
Rekonštruovaná čerpacia stanica bude zakomponovaná do nadzemnej haly nového mechanického predčistenia ( 
SO 02 ). V tejto novej hale bude umiestnený integrovaný stroj jemného predčistenia ( jemné hrablice s lapákom 
piesku ), budú tam tiež nové kontajnery na zhrabky a piesok. Súčasťou objektu SO 02 bude malá 
elektrorozvodňa. 

Odtok z novo navrhnutého objektu SO 02 mechanického predčistenia bude vytvorený gravitačným ŽB 
žľabom (stoka „A“), ktorý bude pred biológiou zakončený novou rozdeľovacou šachtou NRŠ1 a následne dvoma 
nátokmi do jestvujúceho rekonštruovaného biologického stupňa. Žľab aj rozdeľovacia šachta budú vytvorené 
vyššie oproti pôvodnému terénu a budú obsypané násypovým telesom ČOV. Pôvodné rozdelenie odpadových 
vôd a lapáky piesku LP1 a LP2 pred biologickým stupňom budú v rámci rekonštrukcie zdemolované. 

V rámci úpravy odtoku z dosadzovacej nádrže biologického stupňa bude na novom odtokovom potrubí 
za biologickým stupňom vytvorená nová šachta s technologickou vstavbou NŠ6 (prepadové hrany zabezpečujúce 
držanie hladín v dosadzovacej nádrži s čo najmenším kolísaním výšky).  

Vzhľadom k požiadavke, sústrediť výjazd a vyťahovanie kontajnerov z objektu SO 02 na stranu k 
súčasnému objektu prevádzkovej budovy a kalového hospodárstva, bude doplnená jestvujúca komunikácia o 
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novú časť v mieste zatrávnenej plochy a veľkých šachiet na odtokovom potrubí DN 800. Táto kanalizácia aj 
šachty sú veľmi plytko pod terénom a nie sú navrhnuté ako pojazdné. Preto je uvažované s ich zrušením a 
realizáciou nového odtokového potrubia DN 300 s novým merným objektom na novom odtoku. Jestvujúce 
odtokové potrubie DN 800 už neprevádza veľké prietoky, jeho funkcia odvodu odľahčených vôd bola ukončená v 
predošlej rekonštrukcii ČOV. Vzhľadom k tomu, že vytvárame nový havarijný obtok a nový bezpečnostný prepad 
( stoka „B“ ) na začiatku čistiarenskej linky, je možné jestvujúci odtok ( stoku „a“ DN 800 ) v mieste novej 
komunikácie zrušiť a nahradiť jej novú stokou „A“ DN 300. Táto nová stoka „A“ bude zaústená do novej sútokovej 
šachty NŠ1 na jestvujúcom odtoku z ĆOV. V rámci rekonštrukcie ČOV bude v mieste zatrávnenej plochy medzi 
jestvujúcom biologickým stupňom a kalojemom vybudovaná nová dúcháreň s elektrorozvodňou. 

V rámci rekonštrukcie ČOV bude možno zrušiť jestvujúce stoky „c“ a „c1“, ktoré odvádzajú z areálu 
dažďové vody ( uličné vpusti, dažďové zvody ) a predtým odvádzali odpadové vody z kalových polí (kalové polia 
sú už zrušené). Všetky tieto odpadové vody sú v súčasnosti napojené do jestvujúcej šachty Š1 pred jestvujúcou 
čerpacou stanicou ČOV. Stoky „c“ a „c“ budú funkčne zrušené (nie sú potrebné), alebo vybúrané ( kolízia s novo 
navrhnutým objektom SO 02 ). 

V areálu sa nachádzajú ďalej stoky „b“ a „d“, ktoré odvádzajú spolu s prípojkami vnútornej kanalizácie, 
odpadové vody z objektov prevádzkovej budovy a kalového hospodárstva ( SO 05 ) a dažďové vody z 
jestvujúcich uličných vpustí či strešných zvodov do jestvujúcej šachty Š1 pred jestvujúcou čerpacou stanicou. 
Tieto stoky budú zachované, budú vyčistené, poklopy a mreže na šachtách a vpustiach budú opravené v 
súvislosti s novým povrchom jestvujúcej komunikácie. 

Rekonštrukcia potrubných rozvodov 
Čistiarenská linka – rekonštrukcia v úseku medzi jestvujúcou vstupnou šachtou Š1a rekonštruovaným 

biologickým stupňom. 
V rámci vytvorenia a napojenia nového lapáku štrku NLŠ spolu s novou hradítkovou šachtou NHŠ na 

jestvujúcej čerpacej stanici za prevádzky ( s obmedzením výluky a provizórneho prečerpávania na minimum ), je 
navrhnutá medzi jestvujúcou obdĺžnikovou ŽB šachtou Š1 a čerpacou stanicou nová atypická stoka „A“ – 
železobetónový monolitický žľab vnútornej šírky 800 mm s kynetou DN 800. Tato nová trasa je vytvorená vedľa 
jestvujúcej nátokovej kanalizácie za prevádzky. Súčasne s touto časťou stoky „A“ a s budovaním lapáku štrku 
NLŠ s hradítkovou šachtou NHŠ je možné za prevádzky ČOV tiež budovať novú stoku „B“ DN 800 a jej napojenie 
na jestvujúci odtok DN 800 – novú šachtu NŠ1. Po dobudovaní týchto stok a objektov bude možno prepojiť v 
šachte Š1 prietok do nového lapáku štrku, tu inštalovať provizórne splaškové čerpadlo s provizórnym výtlakom, 
ktoré bude čerpať provizórne odpadové vody priamo pred jestvujúce lapáky piesku LP1 a LP2. Novo vytvorený 
prepad – stoka „B“ bude slúžiť ako odľahčenie dažďových vôd. Potom bude možno zrušiť jestvujúci nátok DN 800 
do jestvujúcej čerpacej stanice. Jestvujúca čerpacia stanica nebude ešte s novým lapákom štrku prepojená. 
Preto bude možno vytvoriť celú rekonštrukciu jestvujúcej čerpacej stanice a potom aj dostavbu a vystrojenie 
nového objektu SO 02. Ďalej bude možno za prevádzky vytvoriť nový gravitační žľab ( stoka „A“ ), ďalej nový 
rozdeľovací objekt s novými časťami nátoku na biologický stupeň ( stoka „A“ a stoka „A1“ s šachtami NŚ6 a 
NŠ7). Pri stavbe týchto častí ČOV bude stále odpadová voda čerpaná provizórne z objektu lapáku štrku NLŠ do 
jestvujúcich lapákov piesku a ďalej cez jestvujúcu rozdeľovaciu šachtu RŠ1 do biologického stupňa. Po 
dobudovaní celej novej linky – čerpacia stanica, nové mechanické predčistenie, gravitačný žľab „A“, nová 
rozdeľovacia šachta NRŠ1 a nátoky „A“ a „A1“ – bude zrušený ( vyplnenie) a zaslepený jestvujúci nátok DN 800 
do čerpacej stanice, bude vytvorené prepojenie medzi novým lapákom štrku NLŠ a rekonštruovanou čerpacou 
stanicou, bude vytvorené prepojenie nových nátokov na biologický stupeň ( stoka „A“ a „A1“ ) na jestvujúce 
prívodné žľaby biologického stupňa. Bude spustená nová čistiarenská linka medzi jestvujúcou šachtou Š1 na 
prítoku a rekonštruovaným biologickým stupňom. Bude možno vytvoriť demoláciu zvyšku jestvujúcich lapákov 
piesku a priľahlých jestvujúcich železobetónových žľabov. 

Rekapitulácia potrubných vedení a ich objektov v tejto časti novej čistiarenskej linky: 

Rekonštrukcia jestvujúcej šachty Š1 
Bude vodonepriepustne zabetónované pôvodné odtokové potrubie DN 800 na čerpacej stanici. V 

jestvujúcej ŽB stene bude vodonepriepustne vybúraný nový odtokový otvor vnútornej šírky 1,0 m a vnútornej 
výšky 1,1 m. K tomuto novému odtokovému otvoru bude vodonepriepustne pripojený nový atypický ŽB odtokový 
kanál ( stoka „A“ ). V rámci prepojenia odtokov bude realizované búranie výplňového betónu na dne šachty s 
kubatúrou cca 2m3. Bude vytvorený nový výplňový betón na dne šachty do tvaru prietočného žľabu napojeného 
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na nový odtok – cca 2 m3. Bude vytvorené opevnenie kynety kanalizačnou kameninou cca 3 m2. Šachta bude 
pred rekonštrukciou vyčistená, budú realizované prípadne nutné opravy povrchu stien. Šachta bude upravená v 
vstupnom komíne v nadväznosti na vyššiu úroveň upraveného terénu – zvýšenie vstupného komínu, umiestnenie 
nového poklopu, úprava stúpadiel. 

Nový atypický ŽB kanál medzi jestvujúcou šachtou Š1 a novým lapákom štrku – stoka „A“ km 0,20501-0,19846 
Vedenie odpadovej vody v atypickom obdĺžnikovom železobetónovom profile s vnútornou betónovou 

výplňovou vrstvou tvoriacu kynetu ½ profilu vnútorného priemeru Ø 800 mm. Vnútorný líc vybavený 
kameninovým obkladom. Celková dĺžka trasy 6,9 m, v trase vedenia vložený oblúk polomeru 3 m s uhlom 76° 
dĺžky cca 4 m (os profilu). Vnútorná šírka ŽB profilu 1,0 m; vnútorná výška ŽB profilu 1,1 m; hrúbky stien a dna 
ŽB profilu 0,3 m; hrúbka stropnej ŽB konštrukcie 0,25 – 0,3 m; vonkajšia šírka ŽB konštrukcie 1,6 m; vonkajšia 
výška ŽB konštrukcie 1,65 m – 1,7 m; plocha ŽB konštrukcie v reze 1,58 m2; plocha výplňového betónu v reze 
0,369 m2; dĺžka obkladu v reze (polovica kruhového profilu DN 800) je 1,257 m. Priemerná hĺbka nivelety 
vedenia pod terénom je 5,15 m. Predpokladá sa výskyt podzemnej vody. Celková dĺžka trasy 6,9 m. 

Nová šachta NŠ1 pre napojenie nového obtoku – stoky „B“ DN 800 – na jestvujúci odtok 
Ide o sútokovú šachtu, vybudovanú na jestvujúcom odtoku DN 800. Do šachty bude zaústený nový 

odtok z ČOV (stoka „A“ DN 300 ) a nový havarijný a bezpečnostný prepad ( stoka „B“ DN 800 ). Ide o ŽB 
obdĺžnikovú šachtu vonkajších rozmerov 2,7 x 2,90 m s železobetónovým stropom. Hrúbka ŽB dna 0,3 m; hrúbka 
ŽB stien a stropu 0,25 m. Vstup bude umožnený ŽB vstupným komínom vnútorných rozmerov 900 x 700 mm s 
poklopom 900 X 700 mm pojazdovým triedy D400. Šachta bude vytvorená na jestvujúcom ŽB potrubí za 
prevádzky, ďalej bude vytvorené dodatočné vyrezanie pôvodnej ŽB trúby, vodonepriepustné zabetónovanie 
jestvujúceho nátoku. Šachta bude založená na vŕtanej železobetónovej pilóte vonkajšieho priemeru 0,6 m dĺžky 6 
m. 

Nová stoka „B“ DN 800 – havarijný obtok a bezpečnostný prepad 
Stoka „B“ bude vytvorená zo železobetónových trúb DN 800 mm, bude odvádzať prepadnuté vody z 

novej hradítkovej šachty NHŠ1 ( konštrukčne súčasť spolu s novým lapákom štrku NLŠ1 ), a bude zaústená 
novou spojnou šachtou NŠ1 do jestvujúceho odtoku z ČOV ( stoky „a“ DN 800 ). Pri budovaní stoky dôjde 
pravdepodobne ku kolízii s jestvujúcim vodovodom PVC DN 90 mm. Bude vytvorená jeho preložka v rovnakom 
smere ale, hlbšie pod potrubím. Jedná sa o úsek dl. cca 16 m.  

Vedenie odpadovej vody z hrablicovne do rozdeľovacej šachty ŽB gravitačným žľabom – stoka „A“ v úseku km 
0,17321–0,13693. 

Vedenie vytvorené ŽB obdĺžnikovým žľabom s betónovou výplňou (spádová a výplňová vrstva tvoriaca 
kynetu vnútorného profilu DN 300, bude obložená do polovice DN 300 kameninou ). Žľab bude zakrytý plnými 
kompozitovými doskami do uholníkov v zhlaví stien. 

Hrúbka ŽB stien 0,3 m; hrúbka dna žľabu 0,35 m. Svetlá šírka ŽB žľabu 0,7 m. Výška stien žľabu cca 1 
m (podľa pozdĺžneho profilu ČOV). Žľab bude založený na vŕtaných železobetónových pilótach vonkajšieho 
priemeru 0,6 m dĺžky 6 m. Celkový počet pilót – 6 ks. Celková dĺžka žľabu – cca 36 m. Okolo žľabu bude 
vytvorený odkvapový chodník z betónových dlaždíc 0,3 x 0,3 m do štrkopieskového lôžka. Na nátoku do žľabu 
bude vytvorená ŽB čelná stena do ktorej bude vodonepriepustne zabetónované nerezové nátokové potrubie 
technológie z objektu mechanického predčistenia. Okolo ŽB žľabu bude vytvorené násypové teleso ako krycí 
obsyp žľabu. Toto zemné teleso bude súčasťou objektu SO 01 HTÚ a sadové úpravy. 

Nová rozdeľovacia šachta NRŠ1 
Nová rozdeľovacia šachta bude rozdeľovať prietok do dvoch liniek, ktoré budú zaústené do 

jestvujúcich nátokových žľabov aktivačných nádrží biologického stupňa ČOV. 
Ide o ŽB obdĺžnikovú šachtu vonkajších pôdorysných rozmerov 3,3 x 2,6 m, vnútorné pôdorysné 

rozmery 2,7 x 2,0 m; hrúbka obvodových ŽB stien 0,3 m; hrúbka ŽB dna 0,35 m. Výška obvodových stien 2 m. Vo 
vnútri šachty je vytvorená vnútorná ŽB deliaca stena hrúbky 0,3 m, dĺžky 2 m, výšky 2 m, s dvoma otvormi 
rozmerov 0,65 x 0,5 m. V otvoroch deliacej steny budú umiestnené dve nerezové prepadové hradítka s 
ovládaním ručným kolesom. Medzi odtokovými komorami bude vytvorená deliaca stena z nerezového plechu 
dĺžky 1,2 m, výšky 0,9 m. Šachta bude zastropená pochôdznymi plnými kompozitovými doskami. V dne šachty 
bude vytvorený výplňový betón, ktorým bude vytvarované dno šachty. Dno bude obložené obkladom z 
kanalizačnej kameniny. Na šachte budú vytvorené tri dvojice nerezových madiel výšky 1,1 m, vstup bude 
umožnený pomocou poplastovaných kramlových stúpadiel. 
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Šachta bude založená na vŕtanej železobetónovej pilóte vonkajšieho priemeru 0,6 m dĺžky 6 m. 

Nový nátok na biologickú jednotku ČOV – stoka „A“ v úseku km 0,13423-0,12920; stoka „A1“ 
 Ide o stoky tvorené novým kameninovým potrubím DN 300, ktorým budú zaústené do ich ŽB nátokových 
žľabov na biologický stupeň ČOV. Tieto žľaby budú v rámci rekonštrukcie zbúrané, plocha stien a dna vyrovnaná, 
k žľabom budú vybetónované čelá, do ktorých budú vodonepriepustne zaústené kameninové potrubia. Na stoke 
„A“ a „A1 v týchto úsekoch budú vytvorené dve lomové typové revízne kanalizačné šachty NŠ6 a NŚ7. Šachta 
NŠ7 bude vybudovaná na mieste demolovanej rozdeľovacej šachty RŠ1. Šachty NŠ6 a NŠ7 budú založené na 
vŕtaných železobetónových pilótach vonkajšieho priemeru 0,6 m dĺžky 6 m – celkom 2 ks. 

Čistiarenská linka – rekonštrukcia v úseku medzi SO 03 biologickým stupňom a jestvujúcim odtokom z ČOV. 
 Odtok z dosadzovacej nádrže biologického stupňa bude v rámci dodávky technológie biologického 
stupňa vytvorený novým nerezovým potrubím DN 300. Nový nerezový odtok z dosadzovacej nádrže bude vedený 
novo južným smerom cez aktivačnú nádrž do vonkajšieho zemného prostredia v blízkosti novej šachty NŠ6. Vo 
vonkajšom prostredí bude na toto nerezové potrubie napojená vo vzdialenosti cca 0,5 m od vonkajšieho líca nová 
kameninová stoka „A“ DN 300 mm. Toto potrubie odvádza vyčistené odpadové vody do novej šachty NŠ5, ktorá 
vďaka technologickej vstavbe prepadových hrán bude zabezpečovať držanie hladiny v dosadzovacej nádrži s 
minimálnym výškovým rozptylom. Ide o prepadovú šachtu dosadzovacej nádrže. Na šachtu bude napojené nové 
odtokové kameninové potrubie stoky „A“ DN 300, ktoré bude odvádzať vyčistenú vodu na nový merný objekt 
NMO1 a ďalej cez novú lomovú šachtu NŠ2 do novej šachty NŠ1 na jestvujúcom odtoku z ČOV. Skoro celé nové 
odtokové potrubie bude teda možno vytvoriť za prevádzky jestvujúceho odtoku vyčistené vody z ČOV. Bude 
potrebné provizórne obtokovať čerpaním len v dobe prepojenia novej stoky „A“ na šachtu NŠ1. 

Rekapitulácia potrubných vedení a ich objektov na tej to časti novej čistiarenskej linky: 

Prepadová šachta dosadzovacej nádrže NŠ5 
Ide o ŽB šachtu obdĺžnikového tvaru vnútorných pôdorysných rozmerov 1,8 x 1,3 m s hrúbkami stien 

0,3 m a hrúbkou dna 0,35 m. Výška ŽB stien 2,55 m. Šachta bude založená na štrkovom vankúši hr cca 0,5 m. 
Šachta bude zakrytá pôchodznym plným kompozitovým poklopom. V šachte budú umiestnené poplastované 
kramlové stúpadlá a mädlá pre vstup do šachty. V šachte budú v rámci dodávky technológie objektu SO 03 
doplnené nerezové prepadové hrany a nerezové potrubie odtoku. 

Odtok vyčistenej vody – stoka „A“ DN 300 mm 
 Odtok z dosadzovacej nádrže biologického stupňa bude v rámci dodávky technológie biologického 
stupňa vytvorený novým nerezovým potrubím DN 300. Nový nerezový odtok z dosadzovacej nádrže bude vedený 
novo južným smerom cez aktivačnú nádrž do vonkajšieho zemného prostredia v blízkosti novej šachty NŠ6. Vo 
vonkajšom prostredí bude na toto nerezové potrubie technológie napojená vo vzdialenosti cca 0,5 m od 
vonkajšieho líca nová kameninová stoka „A“ DN 300 mm. Toto potrubie stoky „A“ bude odvádzať vyčistené 
odpadové vody do novej šachty NŠ5, ktorá vďaka technologickej vstavbe prepadových hrán bude zabezpečovať 
držanie hladiny v dosadzovacej nádrži s minimálnym výškovým rozptylom. Ide o prepadovú šachtu dosadzovacej 
nádrže. Na šachtu bude napojené nové kameninové odtokové potrubie stoky „A“ DN 300, ktoré bude odvádzať 
vyčistenú vodu na nový merný objekt NMO1, a ďalej cez novú lomovú šachtu NŠ2 do novej šachty NŠ1 na 
jestvujúcom odtoku z ČOV. Stoka „A“ bude prebiehať v novom násypovom telese - obsypu novej rozdeľovacej 
šachty N RŠ1 a nátokového železobetónového žľabu z SO 02 do SO 03. V úseku medzi NŠ6 a NMO1 bude 
podchádzať nátokový gravitačný železobetónový žľab, pôjde s ním v súbehu až k opernej stene, ďalej po 
priechode opernou stenou pôjde stoka „A“ pod novým povrchom novej komunikácie až do šachty NŠ1. Okolo 
miesta novo navrhnutej lomovej šachty NŠ2 bude vytvorená preložka jestvujúceho vodovodného potrubia PVC Ø 
90 mm. 
 Do stoky „A“ bude v úseku NŠ3-NŠ2 ( až za merným objektom ) zaústená prípojka „PUV3“ kameninová 
DN 200 mm, odvodňujúca novú uličnú vpust UV3. 
 Do stoky „A“ budú v úseku NŠ2-NŠ1 ( až za merným objektom ) zaústené prípojky strešných zvodov 
„PD1“ kameninová DN 150 mm a „PD2“ kameninová DN 150 mm. 

Ostatné nové stoky 
Stoka „C“ - Bude slúžiť ako možný obtok objektu SO 06 zvozového hospodárstva. Stoka kameninová 

DN 200 bude napojená na obtokový otvor ( vystrojený hradítkom ) zo žľabu za hrubými hrablicami na nátoku 
zvozových vôd do čerpacej stanice zvozových vôd. Tento objekt žľabu hrablíc s hradítkami nie je súčasťou SO 
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07, je súčasťou objektu SO 06 zvozového hospodárstva. Potrubie stoky „C“ kameninové DN 200 nateká do novej 
lomovej revíznej šachty NŠ 10 a ďalej pokračuje ako potrubie kameninové DN 300 a je zaústené do jestvujúcej 
šachty Š4a. Odtiaľ odtekajú odpadové vody jestvujúcim potrubím stoky „b“ do vstupnej šachty Š1 na začiatku 
čistiarenskej linky. 

Stoka „D“, prípojky „PD5“ a „PD6“ - Prípojky kameninové „PD6“ a „PD5“ DN 150 budú odvádzať vody 
zo strešných zvodov biologickej jednotky do novej revíznej šachty NŠ8, odtiaľ odteká voda novou stokou „D“ 
kameninovou DN 300, ktorá je napojená novou revíznou šachtou NŠ9 do jestvujúcej stoky „d“. Ďalej odtekajú 
vody jestvujúcou kanalizáciou až do jestvujúcej šachty Š1 na začiatku čistiarenskej linky. 

Nové prípojky „PUV4“, „PUV5“ a „PUV6“ - Ide o stoky kameninové DN 150, ktoré odvádzajú dažďové 
vody z nových uličných vpustí UV4, UV5, UV6 nové časti komunikácie u biologickej jednotky. Prípojka „PUV6“ je 
napojená do jestvujúceho potrubia PVC DN 200, odvádzajúceho tiež plávajúce nečistoty z SO 03. Toto jestvujúce 
potrubie je potom napojené na jestvujúcu stoku „d“, ktorá všetko odvádza na začiatok čistiarenskej linky. Prípojky 
„PUV4“ a „PUV5“ sú napojené do jestvujúcej stoky „d“, ktorá všetko odvádza na začiatok čistiarenskej linky. 

Nové prípojky „PD4“ a „PD3“ - Ide o stoky kameninové DN 150, ktoré odvádzajú dažďové vody zo 
strešných zvodov nového objektu dúchárne (SO 04). Prípojky sú napojené do jestvujúcej stoky „d“, ktorá všetko 
odvádza na začiatok čistiarenskej linky. 

Nová prípojka „PUV1“ - Ide o stoku kameninovú DN 150, ktorá odvádza dažďové vody z novej uličnej 
vpusti UV1. Prípojka „PUV1“ je napojená do jestvujúcej stoky „d“, ktorá všetko odvádza na začiatok čistiarenskej 
linky. 

Nová prípojka „PUV2“ - Prípojka kameninová DN 150 odvodňuje novú uličnú vpusť UV2 z novej 
komunikácie pred novou trafostanicou. Prípojka je napojená do nového ŽB kanálu stoky „A“ pred objektom 
nového lapáku štrku. 

Tlakové potrubia 
Nové výtlaky „VO1“ a „VO2“ - Pri výstavbe nových objektov dôjde ku kolízii s jestvujúcimi plytko 

položenými výtlakmi „vo1“ a „vo2“ (časť profilu výtlakov DN 400 je v areáli ČOV, časť profilu výtlakov DN 500 sa 
nachádza mimo areál ČOV). Časti týchto výtlakov DN 400 v areáli ČOV budú v rámci rekonštrukcie ČOV 
zdemolované a nahradené novým potrubím DN 500 z tvárnej liatiny ( malé krytie v komunikácii ). 

Nový výtlak vratného kalu „VK1“ - Ide o potrubie, vedené z biologickej jednotky ČOV do gravitačného 
žľabu ( stoka „A“ ) pred novú rozdeľovaciu šachtu NRŠ1 pred biologickou jednotkou. Potrubie pred zaústením do 
žľabu bude prechádzať z ležatej časti do zvislej koncovej časti vybavenej v nadzemnej časti dvoma kolenami ( 
zaústenie vrchom cez zhlavie steny žľabu ). Koncová časť potrubia bude vytvorená v nerezi. 

Nové potrubia rozvodu vzduchu „L1“ a „L2“ - Ide o dve nerezové potrubia DN 200 vedené vzájomne 
v súbehu z objektu novej dúcharne SO 04 do objektu biologickej jednotky ( do dvoch liniek ). Tieto potrubia budú 
zavedené do armatúrneho priestoru biologickej jednotky a napojené na nerezové potrubia technológie. 

Nové potrubie vzduchu „L3“ - Ide o nerezové potrubie vzduchu DN 40, vedené z objektu SO 05 do 
čerpacej stanice zvozových vôd (SO 06) k novo navrhnutým prevzdušňovačom. Potrubie bude v objektoch 
napojené na nerezové vnútorné technologické rozvody vzduchu. 

Opravy jestvujúcich objektov - Jestvujúce šachty a uličné vpuste v jestvujúcej opravovanej betónovej 
komunikácii bude nutné upraviť. Jestvujúca komunikácia bude v rámci SO 09 Spevnené plochy odfrézovaná a 
bude vytvorený nový povrch z asfaltobetónu. Dôjde týmto ku zvýšeniu jestvujúcej nivelety o cca 7 cm. Z týchto 
dôvodov dôjde k úprave záhlavia šachiet a uličných vpustí v jestvujúcej komunikácii. Šachty budú pomocou 
prefabrikovaných betónových prstencov zvýšené a bude umiestnený nový kanalizačný poklop triedy D. U 
uličných vpustí bude zvýšené záhlavie o potrebnú výšku a bude umiestnená nová vtoková mreža. S touto 
úpravou spojená oprava komunikácie nie je súčasťou tohto objektu, bude súčasťou SO 09 Spevnené plochy. Ide 
o 9 šachiet a 4 vpusti. 

Rušenie jestvujúcich potrubných vedení a objektov na nich 
Pred búraním bude nutné najskôr podľa potreby vyčistiť jestvujúce vnútorné priestory a povrchy 

búraných objektov od všetkých usadenín a nánosov. Vybúraný materiál sa bude triediť a následne podľa 
možností recyklovať alebo ukladať na riadene skládky odpadov. Súčasťou búracích prác bude aj odvoz a 
uloženie materiálu vrátane poplatku za uloženie. Pri búracích prácach sa bude postupovať v súlade s platnými 
bezpečnostnými predpismi. 

Búranie jednotlivých objektov je podmienené určitou pripravenosťou staveniska tak, aby bolo možné 
zabezpečiť aspoň provizórny chod čistiarne po celú dobu výstavby. Súčasťou búracích prác bude aj vyčistenie 
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potrubia a objektov na nich pred búraním. Zrušenie kanalizácie bude možné po jednoznačnom preukázaní 
prepojenia všetkých prípojok na novo vybudovanú kanalizáciu. 

Jestvujúce kanalizačné stoky v trase projektovanej kanalizácie či iných navrhovaných objektov (kolízia) 
budú vrátane revíznych šachiet vybúrané pokiaľ možno v rámci výkopových prác. Jestvujúce stoky a potrubia, 
ktoré nebudú naďalej využívané po dokončení intenzifikácie ČOV, budú zrušené. Časť potrubia bude vybúraná v 
miestach budovania nových objektov ešte pred otvorením stavebných jám alebo pri ich realizácii časť potrubných 
rozvodov bude vykopaná v trasách nových stôk ešte pred ich ukladaním ( pri vytvorení ryhy ), časť potrubných 
rozvodov bude vykopaná a odstránená v miestach nedotknutých stavebnými prácami. Časť stôk a potrubí bude 
ponechaná v zemi, vyplnená cementopopolčekovou suspenziou a na obidvoch koncoch zabetónovaná. 
Jestvujúce šachty a objekty na potrubí, ktoré nebude nutné vybúrať celé, budú zbúrané cca do hl. 1 m, zvyšok 
bude po vyčistení vyplnený cementopopolčekovou suspenziou. 

Súčasťou demolácie odstraňovaného potrubného vedenia bude vytvorenie výkopu, jeho zapaženia, 
odstránenie potrubia a jeho odvoz na skládku, zhutnený zásyp ryhy až po pláň budúcej komunikácie alebo po 
úroveň hlavných terénnych úprav. Nová komunikácia bude súčasťou objektu Komunikácie, terénne úpravy po 
úroveň upraveného terénu budú súčasťou objektu terénne a sadové úpravy. 

Zrušenie jestvujúcich potrubí vyplnením a zrušenie jestvujúcich šachiet zbúraním a vyplnením 
V rámci rozširovania jestvujúcej komunikácie o novú komunikáciu v mieste jestvujúcich stôk a šachiet, 

ktoré neboli navrhnuté na pojazd, budú tieto šachty zrušené. Ide o veľké obdĺžnikové šachty a potrubia. Tieto 
šachty (steny, stropy, vstupné komíny) budú zbúrané o cca 1 m a vyplnené cementopopolčekovou suspenziou či 
zhutneným inertným materiálom, potom na ne bude v rámci objektu SO 09 Spevnené plochy vytvorená nová 
komunikácia. Jestvujúca kanalizácia medzi týmito šachtami ( vcelku betónové trúby DN 800 ) bude vyplnená 
cementopopolčekovou suspenziou a uzavretá na obidvoch koncoch. 

SO 08 Vodovod 

Návrh rekonštrukcie ČOV vo väzbe na prepojovacie potrubie 
Jestvujúci rozvod vody bude v nevyhnutnej miere zachovaný, časť rozvodov vody bude demolovaná v 

miestach kolízie s novými objektmi a rozvodmi – funkčnú časť rozvodov vody bude teda z dôvodov rekonštrukcie 
preložená. Časť rozvodov vody bude funkčne zrušená, tieto rozvody vody budú odpojené a ponechané v zemi, 
pokiaľ budú v kolízii s novými objektmi a potrubnými rozvodmi, budú v rámci týchto demolované. 

SO 09 Spevnené plochy 
Objekt rieši: 

- demoláciu chodníkov z dôvodu kolízie alebo úplného zrušenia časti chodníkov; 
- opravu chodníkov po prekopoch; 
- novo navrhnuté chodníky; 
- demoláciu jestvujúcej komunikácie z dôvodu úplného zrušenia komunikácie  v jej mieste bude 

zatrávnená plocha); 
- demoláciu jestvujúcej komunikácie z dôvodu kolízie (v mieste nových objektov či nových spevnených 

plôch); 
- opravu povrchu jestvujúcich betónových komunikácií (frézovanie + nový asfaltobetónový povrch); 
- oprava jestvujúcej komunikácie v miestach poklopov jestvujúcich šachiet a mreží jestvujúcich vpustí 

(na už vyfrézovaných jestvujúcich komunikáciách); 
- opravu jestvujúcich betónových komunikácií po prekopoch (na už vyfrézovaných jestvujúcich 

komunikáciách); 
- demoláciu jestvujúcich betónových komunikácií a budovanie novej komunikácie na mieste jestvujúcej 

komunikácie (pôvodná komunikácia zničená prekopami, nová komunikácia navyše v inej nivelete); 
- budovanie nových komunikácií (v miestach rušených objektov a nespevnených plôch); 
- nové chodníky zo zámkovej dlažby; 
- novú betónovú odvodnenú plochu vedľa lapáku štrku pre umiestenie kontajneru. 

Komunikácia bude po realizácii rekonštrukcie zabezpečovať prístup k jestvujúcim objektom 
v rovnakom rozsahu, ďalej bude doplnená tak, aby umožňovala prístup do nového objektu mechanického 
predčistenia (SO 02) a do objektu novej dúcharne s elektrorozvodňou (SO 04). Taktiež bude umožňovať príjazd k 
novému objektu kioskovej trafostanice. 
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Pôvodnú betónovú komunikáciu sa projekt snaží zachovať v čo najväčšej miere s tým, že bude 
opravený iba jej povrch, pritom bude jeho niveleta zvýšená o cca 7 cm a bude zachovaný prístup do jestvujúcich 
objektov. Nová komunikácia bude výškovo nadväzovať na komunikáciu pôvodnú s tým, že bude výškovo 
napojovať nové objekty a umožní lepšie krytie novej stoky „A“ u objektu SO 03. Nová komunikácia bude 
konštrukčne vytvorená v rovnakom zložení ako komunikácia pôvodná z dôvodu obmedzenia trhlín medzi 
jestvujúcou opravenou vozovkou a vozovkou novou. Vcelku bude komunikácia tvoriť spevnenú plochu medzi 
jestvujúcim objektom SO 05 a novým objektom SO 02, ktorá umožní pojazd všetkej potrebnej techniky a 
manipuláciu s kontajnermi na štrk, piesok a zhrabky. Ďalej komunikácia umožní otáčanie vozidiel, obchádzanie 
vozidiel okolo novej dúcharne a elektrorozvodne. 

Základná šírka vozovky bude 5,00 m. Základný priečny sklon je jednostranný 2,5 %. Pozdĺž 
komunikácie bude podľa potreby odvodnenia umiestnený cestný obrubník. Okolitý terén komunikácie pozdĺž 
dosadzovacej nádrže sa dosype, upraví, ohumusuje a zatrávni. Tvar je ale skôr daný polohou objektov ČOV a 
tvorí širokú spevnenú plochu areálu ČOV. Základný priečny sklon opravovanej komunikácie vychádza zo sklonu 
jestvujúcej cesty, nové komunikácie sú z hľadiska výškového umiestenia nových a jestvujúcich objektov v 
sklonoch cca 4 % (u širokých plôch). 

Odvedenie dažďových vôd bude zabezpečovať priečny a pozdĺžny sklon vozovky, čiastočne bude 
dažďová voda odtekať do okolitého zatrávneného terénu a vsakovať sa, čiastočne bude odtekať pozdĺž 
obrubníkov do uličných vpustí. Budú využité ako jestvujúce vpusti a prípojky, tak budú navrhnuté nové uličné 
vpuste a prípojky. Nové prípojky a uličné vpuste nebudú súčasťou tohto objektu SO 09 Spevnené plochy, budú 
súčasťou objektu SO 07 Potrubné rozvody. Nová betónová plocha bude odvodnená spádom do novo 
navrhnutého lapáku štrku. 

Inžinierske siete budú pre stavbu vytýčené a označené, v prípade potreby budú dodávateľom 
chránené pred poškodením. 

Práce budú realizované podľa noriem, dodávateľ bude dodržovať technológiu jednotlivých 
konštrukčných vrstiev. Pri realizácii bude dodávateľ dodržovať všetky bezpečnostné predpisy. 

SO 10 Stavebná elektroinštalácia 

Rozsah stavebného objektu 
Predmetom tohto projektu je stavebný objekt SO 10 Stavebná elektroinštalácia v areálu ČOV Beluša, 

ktorá zahŕňa: 
- umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové NN rozvody, 
- vonkajšie osvetlenie (VO), 
- rozvádzače RS1-3, 
- bleskozvod, 
- požiarny zabezpečovací a tiesňový systém (PZTS), 
- kamerový systém (CCTV), 
- elektrické vykurovanie, 
- vetranie. 

 
Tab. 46 Základné technické údaje SO 10 Stavebná elektroinštalácia 

Napäťová sústava 3+N+PE, 50Hz, 400/230V/TN-C-S 
1+N+PE, 230V, 50Hz, TN-S 
2-12V DC PELV 
2-24V DC PELV 
2-48V DC PELV 

Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke podľa 
STN 33 2000-4-41 

izoláciou, krytím živých častí 

Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche 
podľa STN 33 2000-4-41 

Ochranné opatrenie: samočinným odpojením napájanie, dvojitá 
nebo zosilnená, malé napätie SELV a PELV, doplnková 
ochrana: prúdovým chráničom, ochranným pospájaním 

El. príkon celkom Pi = 77 kW; Ps = 50 kW 

Stupeň dodávky el. energie 3 (1 – mobilní náhradní zdroj) 

 



69 
Navrhovateľ: 
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 
 

 
Zhotoviteľ:  
AQUA PROCON s. r. o., Projektová a inženýrská společnost, Palackého tř. 12, 612 00 Brno   
Creative, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok 
 

Druh prostredia je stanovený v zmysle STN 33 2000-5-51. Protokol o určení vonkajších vplyvov bol 
vypracovaný odbornou komisiou a je súčasťou dokumentácie stavby, viď príloha technické správy 
elektrotechnologická inštalácia. 

Stanovenie skupiny zariadení podľa miery ohrozenia je podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., 
príloha č. 1. 

SO 11 Rekonštrukcia prípojky VN a trafostanice 
Stavebný objekt je riešený samostatnou projektovou dokumentáciou, ktorej obsahom bude: 

- Demontáž existujúcej VN 22 kV prípojky k stožiarovej trafostanici; 
- Demontáž existujúcej stožiarovej trafostanice 160kVA, 22/0,4kV; 
- Dodávka a montáž prípojky VN 22 kV k navrhovanej kioskovej trafostanici, v trase existujúcej prípojky 

VN; 
- Dodávka a montáž kioskovej trafostanice 250kVA, 22/0,4kV. 

Prevedie sa demontáž existujúcej nadzemnej VN 22 kV prípojky k existujúcej stožiarovej dvojstĺpovej 
trafostanici TS3101 a demontáž stožiarovej dvojstĺpovej trafostanice TS3101. 

Prevedie sa montáž novej káblovej nadzemnej a podzemnej prípojky VN 22 kV k navrhovanej 
kioskovej trafostanici. Prevedie sa montáž novej kioskovej trafostanice. 
 
Prevádzkové súbory 

PS 01 Strojno technologická časť ČOV 

DPS 01.1. Mechanické predčistenie a čerpacia stanica 
Mechanické predčistenie zahrňuje hrubý aj jemný stupeň, medzi ktoré je zaradená čerpacia stanica. 

Hrubé mechanické predčistenie 
 Lapák štrku - Pôjde o novo vybudovaný objekt lapáku štrku s prevzdušnením. Lapák štrku bude 
vybudovaný pred objektom jestvujúceho mechanického predčistenia a čerpacou stanicou a bude vybavený 
prístreškom. Lapák štrku bude vybavený drapákom pre odstránenie sedimentu, ovládanie drapáku bude 
zabezpečené ovládacím panelom. Pre obmedzenie sedimentácie organického materiálu pri nízkych prietokoch 
bude do lapáku štrku privedený tlakový vzduch k zvíreniu jemného podielu v sedimente. Materiál zachytený v 
lapáku bude ukladaný v samostatnom kontajneri umiestenom na odvodnenej spevnenej ploche pri drapáku. 

Hrubé hrablice - V jestvujúcom žľabe umiestnenom v objekte mechanického predčistenia budú 
umiestené nové hrubé hrablice automaticky stierané. Hrablice zabezpečujú separáciu plávajúcich nečistôt, ktoré 
by negatívne ovplyvňovali prevádzku čerpadiel v čerpacej nádrži. Pre dopravu zachytených zhrabkov bude 
inštalovaný závitovkový dopravník. Hrubé zhrabky budú uskladnené v samostatnom kontajneri. Hrablice budú 
vybavené samostatným rozvádzačom. 

Čerpacia stanica -  Podľa charakteru kanalizácie bude dno objektu čerpacej stanice upravené do 
dvoch výškových úrovní, v ktorých budú umiestnené čerpadlá dažďových vôd a čerpadlá splaškových vôd. Pre 
čerpaciu stanicu budú upravené pôvodné priestory podzemnej čerpacej stanice. Pre čerpanie splaškových vôd 
budú použité dve dvojice čerpadiel. Prvá dvojica bude v zapojení 1+1 zabezpečovať čerpanie odpadovej vody pri 
prietokoch v období bez dažďa. Druhá dvojica čerpadiel v zapojení 1+1 zabezpečí čerpanie splaškových 
odpadových vôd v období zvýšených nátokov (predovšetkým za dažďa) až do úrovne maximálneho hodinového 
nátoku za dažďa. Výkon čerpadiel bude riadený podľa priebehu hladín v čerpacej stanici. Výkon všetkých 
čerpadiel bude možné regulovať frekvenčným meničom, ktorý tiež zabezpečí u čerpadiel vyššie kapacity 
dodržania hodnoty maximálneho hodinového prietoku za dažďa na projektové hodnoty. Každé čerpadlo 
splaškových vôd bude obsahovať vlastný výtlak s umiestneným meraním elektromagnetickým prietokomerom. 
Výtlaky budú vyústené do spoločného objektu, z ktorého bude spoločné potrubie napojené na zariadenie pre 
mechanické predčistenie. Výtlaky čerpadiel dažďových vôd budú vo väčšej časti využité pôvodné. S ohľadom na 
skutočnosť, že pôvodné výtlaky sú uložené v spáde smerom k recipientu bude v najvyššom bode výtlaku vždy 
umiestnený odvzdušňovací ventil. 

Jemné mechanické predčistenie 
Pre odstránenie jemných, anorganických nečistôt, piesku a tuku bude na ČOV inštalované nové 

zariadenie pre integrované predčistenie odpadových vôd. Zariadenie bude umiestnené v objekte vybudovanom 
nad čerpacou stanicou. Pôvodná budova nad čerpacou stanicou bude plne nahradená novým objektom, ktorý 
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bude slúžiť ako „hrablicovňa“. Zariadenie bude pozostávať z jemných hrablíc, automaticky stieraných, pozdĺžneho 
prevzdušňovaného lapáku piesku a tukov, lisu na zhrabky a dopravníkov zachyteného materiálu. Zariadenie bude 
dodané s vlastným rozvádzačom a všetkými snímačmi, potrebnými na  automatickú prevádzku  všetkých súčastí 
zariadenia. Zriadenie bude ďalej obsahovať integrovaný obtok hrablíc. Zachytené zhrabky budú premývané a 
lisované a dopravované do samostatného kontajnera. Zachytený piesok bude vyhrňovaný horizontálnym závitom 
a vyťažený šikmým závitovkovým dopravníkom zo dna lapáku piesku. Šikmý dopravník bude mať funkciu 
gravitačného odvodnenia piesku. Pre zachytený piesok bude v budove mechanického predčistenia umiestený 
samostatný kontajner. Pre účely zabezpečenia prevádzkovej vody, bude v miestnosti mechanického predčistenia 
inštalovaná prerušovacia nádrž a automatická tlaková stanica. Pre separáciu tuku bude slúžiť pozdĺžny žľab 
lapáku piesku doplnený prevzdušnením, ktoré zabezpečí flotáciu tukov v odpadovej vode na hladinu lapáku. 
Vyflotované tuky budú stierané a dopravované do zásobníka tuku odkiaľ budú odťahované fekavozom. 

 

Obtok mechanického predčistenia 
Pre prípad závažnej havárie integrovaného zariadenia bude možné odpadovú vodu púšťať priamo, bez 

predčistenia, na biologickú linku. Obtokovanie bude umožnené z objektu pred integrovaným zariadením z ktorého 
bude vyvedené obtokové potrubie s manuálne ovládaným uzáverom. Uzáver bude mať tiež nátokové potrubie na 
mechanické predčistenie. 

 
Tab. 47 Predpokladaný zoznam strojov a zariadení - DPS 01.1. Mechanické predčistenie  

a čerpacia stanica 

Č. pol. Pozícia Názov Hlavné parametre Počet ks 

1 101 Vretenové šupátko - Veľkosť: DN 800 
- Ovládanie: na kľúč 
- Dĺžka ovládania (stred otvoru/poklop): 5,5 m 

- Materiál rámu, dosky: 1.4301 
- Materiál vretena: 1.4057 
- Materiál vretenové matice: bronz 
- Materiál tesnenia: EPDM 
- Ovládacia zostava SET 3:hľbka zabudovania 5800 mm 

- Teleskopické predĺženie vretena REMO: 3796mm, 1.4301 
- Vedenie vretena REMO: 1ks, 1.4301 
- Zakončenie predĺženia nadstavcom v poklope REMO: 27mm, 
- 1.4301, ENJS 1030 
- Spojka REMO: 1.4571 
- Pozn. Uvedené rozmery nutné preveriť podľa skutočného stavu 

stavebné konštrukcie. 

1  

2 M102 Drapák štrku - Výška stĺpu: 4000 mm 
- Dĺžka výložníku: 3500 mm 
- Objem drapáku: 50 l 

- Pohon drapáku: hydraulický 
- Nosnosť: 250 kg 
- Pohon kladkostroja: elektrický 
- Materiálové vyhotovenie: oceľ tr.11 + pozink + náter 
- Zdvih: 11m 

- Ovládanie: rozvádzač na stĺpu, závesný tlačidlový ovládač 
- Celkový príkon: 2,9 kW 

1 

3 103 Kontajner na štrk - Veľkoobjemový kontajner so sklopnými bočnicami 
- Veľkosť: 5 m3 

- Hmotnosť: 660 kg 
- Max. nosnosť: 5000 kg 
- Materiálové vyhotovenie: oceľový plech + náter 

1 

4 M104 Kompresor - Výkon: 28 m3/hod 

- Pretlak: max. 9bar 
- Objem tlakovej nádoby: 250l 
- Hmotnosť:152 kg 
- Maximálny počet zopnutí za hod: 15 h-1 
- Prúd: 8,3 A 

- Napätie: 3x400V 

1 
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- Výkon: 4 kW 

5 M105 Hrubé hrablice 
strojné 

- Kapacita: 680l 
- Šírka kanálu: 800mm 
- Hĺbka kanálu: 6190mm 

- Štrbina: 30mm 
- Sklon: 85° 
- Materiálové vyhotovenie: oceľ tr.11+pozink+náter 
- Celkový príkon:0,4kW 

1 

6 M106 Dopravník hrubých 
zhrabkov 

- Dĺžka: 5 m 
- Materiálové vyhotovenie: 1.4301 
- Priemer závitovky: 250 mm 
- Sklon: 25° 
- Celkový príkon: 1,5 kW 

1 

7 M107.1 
M107.2 

Ponorné splaškové 
čerpadlo malé 

- Prietok: Q = 10 l/s 
- Dopravná výška: H = 10,2 m 
- Typ inštalácie: ponorné kalové čerpadlo na pätkové koleno 
- s vodiacou tyčou 

- Regulácia výkonu: frekvenčným meničom 
- Ochrana: tepelná, priesak 
- Obežné koleso: samočistiace polootvorené adaptivne 
- Veľkosť obežného kolesa: 126 mm 
- Materiál kolesa: vysokolegovaná liatina (HI) 

- Materiál hydraulickej časti: sivá liatina 
- Vysoká odolnosť proti abráziám: Spin-out drážka 
- Upchávka: mechanická dvojitá 
- Hmotnosť čerpadla: 68 kg 
- Dĺžka kábla: 10m 

- Napätie: 3~400V/50Hz 
- Prúd: 4,8 A 
- Príkon: 2,4 kW 

2 

8 M108.1 
M108.2 

Ponorné splaškové 
čerpadlo veľké 

- Prietok: Q = 30 l/s 

- Dopravná výška: H = 9,7 m 
- Typ inštalácie: ponorné kalové čerpadlo na pätkové koleno s vodiacou 

tyčou 
- Regulácia výkonu: frekvenčným meničom 
- Ochrana: tepelná, priesak 
- Obežné koleso: samočistiace polootvorené 

- Veľkosť obežného kolesa: 215 mm 
- Materiál kolesa: vysokolegovaná liatina (HI) 
- Materiál hydraulickej časti: sivá liatina 
- Vysoká odolnosť proti abráziám: Spin-out drážka 
- Upchávka: mechanická dvojitá 

- Hmotnosť čerpadla: 147 kg 
- Dĺžka kábla: 10m 
- Napätie: 3~400V/50Hz 
- Prúd: 9,4 A 
- Príkon: 4,7 kW 

2 

9 M109.1 
M109.2 

Čerpadlo vratného a 
prebytočného kalu 

- Prietok: Q = 300 l/s 
- Dopravná výška: H = 4,1 m 
- Typ inštalácie: ponorné kalové čerpadlo na pätkové koleno s vodiacou 

tyčou 
- Nábeh: cez frekvenčný menič 

- Ochrana: tepelná priesak 
- Obežné koleso: samočistiace polootvorené 
- Veľkosť obežného kolesa: 328 mm 
- Materiál kolesa: vysokolegovaná liatina (HI) 
- Materiál hydraulickej časti: sivá liatina 

- Vysoká odolnosť proti abráziám: Spin-out drážka 
- Upchávka: mechanická dvojitá 
- Hmotnosť čerpadla: 740 kg 
- Dĺžka kábla: 10m 
- Napätie: 3~400V/50Hz 

- Prúd: 43 A 

2 



72 
Navrhovateľ: 
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 
 

 
Zhotoviteľ:  
AQUA PROCON s. r. o., Projektová a inženýrská společnost, Palackého tř. 12, 612 00 Brno   
Creative, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok 
 

- Príkon: 22 kW 

10 110 Pojazdný 
kladkostroj 

- Pre zdvih: splaškových čerpadiel 
- Pojazd: po oceľovom nosníku 
- Nosnosť: 0,5 t 

- Výška zdvihu: 12 m 

1 

11 111 Pojazdný 
kladkostroj 

- Pre zdvih: dažďových čerpadiel 
- Pojazd: po oceľovom nosníku 
- Nosnosť: 1,0 t 

- Výška zdvihu: 11 m 

1 

12 112.1 
112.2 

Indukčný 
prietokomer 

- Veľkosť: DN80 
- Médium: splaškové odpadové vody 
- Materiál telesa, prírub: oceľ 

- Materiál výstelky: guma 
- Napájanie: 230V/50Hz 
- Realizácia: oddelené 

2 

13 113.1 
113.2 

Indukčný 
prietokomer 

- Veľkosť: DN150 
- Médium: splaškové odpadové vody 
- Materiál telesa, prírub: oceľ 
- Materiál výstelky: guma 
- Napájanie: 230V/50Hz 
- Realizácia: oddelené 

2 

14 114 Výtokový objekt - Materiálové vyhotovenie: nerezová oceľ 1.4301 1 

15 M115 Integrovaný stroj 
mechanického 
predčistenia 

- Min. kapacita: 35 l/s 
- Štrbina hrablíc: 6 mm 
- Záchyt piesku: áno 

- Záchyt tukov: áno 
- Materiálové vyhotovenie: nerez 1.4301 + náter 
- Príslušenstvo: Obslužná lávka pre uľahčenie servisu 
- Celkový príkon: 3,1 kW 

1 

16 116 Pojazdný 
kladkostroj 

- Pre manipuláciu pri montáži a servis stroja M115 
- Pojazd: po oceľovom nosníku 
- Nosnosť: 1,6 t 
- Výška zdvihu: 4 m 

1 

17 117 Kontajner na 
zhrabky 

- Vyhotovenie: veľkoobjemový kontajner so sklopnými bočnicami. 
- Veľkosť: 5 m3 
- Hmotnosť: 660 kg 
- Max. nosnosť: 5000 kg 

- Materiálové vyhotovenie: oceľový plech 

1 

18 118 Kontajner na piesok - Vyhotovenie: veľkoobjemový kontajner so sklopnými bočnicami. 
- Veľkosť: 5 m3 
- Hmotnosť: 660 kg 

- Max. nosnosť: 5000 kg 
- Materiálové vyhotovenie: oceľový plech 

1 

19 119 Kontajner na hrubé 
zhrabky 

- Vyhotovenie: veľkoobjemový kontajner so sklopnými bočnicami. 
- Veľkosť: 5 m3 

- Hmotnosť: 660 kg 
- Max. nosnosť: 5000 kg 
- Materiálové vyhotovenie: oceľový plech 

1 

20 YV120 Solenoidový ventil - Veľkosť: ¾“ 

- Napájanie: 230V/50Hz 
- Realizácia: bez prúdu zatvorený 
- Materiálové vyhotovenie: mosadz 

1 

21 121 IBC Kontajner - Objem: 1000 l 

- Príslušenstvo: guľový kohút na vypúšťanie 3“ 

1 

22  Potrubné rozvody - Položka zahŕňa potrubné rozvody predmetného prevádzkového súboru 1 

23  Montážne práce - Položka zahŕňa montáž položiek predmetného prevádzkového súboru 1 
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DPS 01.2. Biologické čistenie 

Alternatíva 1 
Odtok z mechanického predčistenia je zaústený do otvoreného žľabu, ktorý privádza predčistenú 

odpadovú vodu najprv do rozdeľovacieho objektu a následne na dvojicu aktivačných nádrží s jednou spoločnou 
nádržou dosadzovacou. Čerpadlá vratného a prebytočného kalu budú umiestené v armatúrnej komore medzi 
aktivačnými nádržami. 

Rozdeľovací objekt - Novo budovaný rozdeľovací objekt bude riešený ako individuálna šachta 
obdĺžnikového pôdorysu s troma sekciami – jednou nátokovou a dvoma odtokovými. Medzi nátokovou sekciou 
a sekciami odtokovými bude vytvorená prepadová hrana k symetrickému rozdeleniu prietoku na dve linky 
aktivácie. Prepadová hrana bude obsahovať dvojicu posúvačov s horným prepadom umožňujúcim reguláciu 
prepadového lúču. Odtoky z rozdeľovacieho objektu sú zavedené každý do jednej linky aktivačnej nádrže. Odtoky 
do aktivačných nádrží je možné uzatvoriť pomocou stavítiek s ručným ovládaním. 

Aktivačné nádrže - Pre odstránenie organického znečistenia je na ČOV využitý konzervatívny proces s 
aktivovaným kalom vo vznose. Typ aktivačného procesu je aktivácia zmiešavacia. Na ČOV budú využité 
jestvujúce nádrže, z nich je v súčasnej dobe používaná iba jedna. Obidve nádrže budú vybavené novými 
prevzdušňovacími elementmi a miešadlami. Každá nádrž bude tiež obsahovať novú optickú sondu na meranie 
koncentrácie rozpusteného kyslíku a teploty. K prevzdušneniu bude použitý jemnobublinný aeračný systém 
doplnený o odvodnenie distribučného potrubia vzduchu. K premiešavaniu nádrže budú použité ponorné 
miešadlá. Odtok z nádrží bude riešený žľabom s potrubím, ktoré privedie aktivačnú zmes do flokulačného valca 
dosadzovacej nádrže. 

Zrážanie fosforu - Na zrážanie fosforu bude v ČOV umiestená dvojplášťová zásobná nádrž na 
zrážadlo (predpoklad 40 % roztok síranu železitého) a dávkovacie čerpadlo. Zariadenie bude dávkovať zrážadlo 
do flokulačného valca dosadzovacej nádrže. 

Dosadzovacia nádrž – Na separáciu aktivovaného kalu bude využitá jestvujúca nádrž, ktorej strojové 
vybavenie bude renovované. Bude vytvorená repasia stieracích líšt kalu na dne dosadzovacej nádrže a 
realizovaná úprava zberu plávajúcich nečistôt v dosadzovacej nádrži a doplnenie ventilátoru na otočný most pre 
usmernenie toku plávajúcich nečistôt k obvodu nádrže tak, aby horná stieracia lišta zhrnula všetky plávajúce 
nečistoty do zbernej nádrže. Nátok aktivačnej zmesi bude privedený do flokulačného valca dosadzovacej nádrže 
odkiaľ je tok smerovaný k dnu. Vplyvom rozdielnej hustoty vločiek kalu a vody dochádza k sedimentácii kalu na 
dno dosadzovacej nádrže odkiaľ je spodnou stieracou lištou zhrabovaný do akumulačnej kalovej nádrže 
uprostred objektu, odkiaľ je vyvedené satie čerpadiel vratného a prebytočného kalu. Dosadzovacia nádrž je 
vybavená pôvodným zariadením s pohonom, ktoré je ukotvené na stredovom stĺpe a podoprené pojazdovým 
kolesom na obvodovom betónovom záhlaví nádrže. Zariadenie je v nepretržitej prevádzke a zabezpečuje pohyb 
hornej stieracej lišty aj spodnej stieracej lišty kalu. 

Odtokový objekt - Odtok z dosadzovacej nádrže bude riešený cez odtokový objekt. Tento objekt bude 
opatrený prepadovými žľabmi s dĺžkou dimenzovanou tak, aby dochádzalo k minimálnemu kolísaniu hladiny v 
dosadzovacej nádrži. Bude to betónový objekt s vystrojením z nerezového materiálu. 

Čerpanie vratného a prebytočného kalu - Na čerpanie vratného a prebytočného kalu budú umiestnené 
nové čerpadlá v zapojení 1+1 s výtlakom rozvetveným do kalovej nádrže a do rozdeľovacieho objektu pred 
aktiváciami. Na rozvetvení budú umiestnené armatúry s pohonom a koncovými spínačmi. Meranie prietoku kalu 
bude umiestené na spoločnej časti výtlaku. Načítanie prietoku vratného a prebytočného kalu bude zabezpečené 
riadiacim systémom podľa signálu z koncových spínačov príslušných armatúr. Čerpadlá budú umiestené v 
armatúrnej komore medzi aktivačnými nádržami. Riadenie čerpadiel bude automatické podľa nastaveného 
množstva vratného a prebytočného kalu za deň. 

Čerpanie hladinových nečistôt - Čerpanie hladinových nečistôt zostáva v pôvodnom stave. 
Dúcháreň - Na dodávku vzduchu do aktivačného procesu budú použité dúchadlá s rotačnými piestami. 

Každá aktivácia bude zásobená vlastným dúchadlom so 100% zálohou. Dúchadlá budú umiestnené v dúcharni, 
ktorá bude súčasťou novo budovaného objektu. Chod dúchadiel bude riadený algoritmom založeným na priebehu 
koncentrácií rozpusteného kyslíku v aktivačnej nádrži (štandardné limitné riadenie + nadradené časové, 
zálohované striktne časovým režimom). Na každej distribučnej vetve tlakového vzduchu budú umiestnené 
snímače tlaku a teploty pre sledovanie činnosti dúchadiel. Záskok bude automatický a dúchadlá budú striedané v 
chode tak, aby došlo k maximálnej možnej miere vyrovnaniu počtu prevádzkových hodín týchto zariadení. 

Alternatíva 2 
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Odtok z mechanického predčistenia je zaústený do otvoreného žľabu, ktorý privádza predčistenú 
odpadovú vodu do aktivačnej nádrže s jednou nádržou dosadzovacou. Čerpadlá vratného a prebytočného kalu 
budú umiestené priamo v dosadzovacej nádrži. 

Aktivačná nádrž - Na odstránenie organického znečistenia je na ČOV využitý konzervatívny proces s 
aktivovaným kalom vo vznose. Typ aktivačného procesu je aktivácia zmiešavacia. Aktivačná nádrž bude 
vybavená novými prevzdušňovacími elementmi a miešadlami. V nádrži bude tiež osadená nová optická sonda 
pre meranie koncentrácie rozpusteného kyslíka a teploty. K prevzdušneniu bude použitý jemnobublinný aeračný 
systém doplnený o odvodnenie distribučného potrubia vzduchu. K premiešavaniu nádrže budú použité ponorné 
miešadlá. Odtok z nádrže bude riešený žľabom s potrubím, ktoré privedie aktivačnú zmes do flokulačného valca 
dosadzovacej nádrže. 

Zrážanie fosforu - detto ako alternatíva1. 
Dosadzovacia nádrž - detto ako alternatíva1. 
Odtokový objekt - detto ako alternatíva1. 
Čerpanie vratného a prebytočného kalu - detto ako alternatíva1. 
Čerpanie hladinových nečistôt - detto ako alternatíva1. 
Dúcháreň - Na dodávku vzduchu do aktivačného procesu budú použité dúchadlá s rotačnými piestami 

v zostave 1+1. Dúchadlá budú umiestnené v dúcharni, ktorá bude súčasťou novo budovaného objektu. Chod 
dúchadiel bude riadený algoritmom založeným na priebehu koncentrácií rozpusteného kyslíku v aktivačnej nádrži 
(štandardné limitné riadenie + nadradené časové, zálohované striktne časovým režimom). Na každej distribučnej 
vetvi tlakového vzduchu budú umiestnené snímače tlaku a teploty pre sledovanie činnosti dúchadiel. Záskok 
bude automatický a dúchadlá budú striedané v chode tak, aby došlo k maximálnej možnej miere vyrovnaniu 
počtu prevádzkových hodín týchto zariadení. 
 

Tab. 48 Predpokladaný zoznam strojov a zariadení - DPS 01.2. Biologické čistenie 

Č. pol. Pozícia Názov Hlavné parametre Počet ks 

1 201.1 
201.2 

Prepadová hrana 
staviteľná 

- Rozmer: B650xH380 
- Dĺžka prepadovej hrany: 650 mm 
- Výška otvoru: 380 mm 
- Ovládanie: na kľúč 
- Prepad: vrchom 

- Materiál rámu, dosky: 1.4301 
- Materiál vretena: 1.4057 
- Materiál vretenové matice: bronz 
- Materiál tesnenia: EPDM 
- Ovládacia zostava SET 3:hľbka zabudovania 1670 mm 

- Teleskopické predĺženie vretena REMO: 488 mm, 1.4301 
- Zakončenie predĺženia nadstavcom REMO: 27 mm, 1.4301 
- Spojka REMO: 1.4571 
- Pozn. Uvedené rozmery nutné preveriť podľa skutočného stavu 

stavebné konštrukcie. 

2 

2 202.1 
202.2 

Vretenové šupátko - Veľkosť: DN 300 
- Ovládanie: na kľúč 
- Dĺžka ovládania(stred otvoru/poklop): 1,34 m 
- Materiál rámu, dosky 1.4301 

- Materiál vretena: 1.4057 
- Materiál vretenové matice: bronz 
- Materiál tesnenia: EPDM 
- Ovládacia zostava SET 3:hľbka zabudovania 1490 mm 
- Teleskopické predĺženie vretena REMO: 507 mm, 1.4301 
- Zakončenie predĺženia nadstavcom REMO: 27 mm, 1.4301, ENJS 1030 

- Spojka REMO: 1.4571 
- Pozn. Uvedené rozmery nutné preveriť podľa skutočného stavu 

stavebné konštrukcie. 

2 

3 M203.1 
M203.2 

Ponorné miešadlo - Materiálové vyhotovenie: plášť- sivá liatina, hriadeľ – antikorózna oceľ, 
vrtuľa - polyuretán 

- Upchávka: mechanická dvojitá 
- Hmotnosť: 250 kg 
- Dĺžka kábla: 10 m 

2 
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- Napätie: 3~400V/50Hz 
- Prúd: 2,7 A 
- Príkon: 1,5 kW 
Príslušenstvo: 

- Vodiace a spúšťacie zaradenie: antikorózna oceľ 
- Žeriav: antikorózna oceľ, nosnosť 300 kg 
- Obslužná lávka pre prístup a uchytenie miešadla. 

4 204.1 Aeračný systém 
aktivačnej nádrže 

- Hĺbka vody: 4m 

- OC prevádz. (jedna nádrž): 820 kg/deň 
- Bublina: jemná 
- Doba prevzdušňovania: 18 hod. 
- Uvažované množstvo vzduchu: 2 780 m3/h 
- Miešadlo v nádrži: áno 

1 

5 M205 Pojazdný most - 
úprava 

- Prietok: 4300 m3/h 
- Príkon ventilátora: 0,25 kW 

1 

6 206 Prepadový objekt - Materiálové vyhotovenie: 1.4301 1 

7 M207.1 
M207.2 

Ponorné splaškové 
čerpadlo malé 

- Prietok: 23 l/s 
- Dopravná výška: 3,8 m 
- Typ inštalácie: kalové čerpadlo do suchej nádrže 
- Regulácia výkonu: frekvenčným meničom 
- Ochrana: tepelná priesak 

- Obežné koleso: samočistiace polootvorené 
- Veľkosť obežného kolesa: 182mm 
- Materiál kolesa: sivá liatina 
- Materiál hydraulickej časti: sivá liatina 
- Vysoká odolnosť proti abráziám: Spin-out drážka 

- Upchávka: mechanická dvojitá 
- Hmotnosť čerpadla: 154 kg 
- Dĺžka kábla: 10 m 
- Napätie: 3~400V/50Hz 
- Prúd: 6,3 A 
- Príkon: 3,5 kW 

2 

8 208 Indukčný 
prietokomer 

- Veľkosť: DN125 
- Médium: vratný a prebytočný kal 
- Materiál telesa, prírub: oceľ 

- Materiál výstelky: guma 
- Napájanie: 230V/50Hz 

1 

9 M209.1 
M209.2 

Šúpatko s 
elektropohonom 

- Veľkosť: DN125 
- Médium: vratný a prebytočný kal 

- Materiál rámu, lož. dosky: sivá liatina EN-LJ 1040 
- Materiál šúpatkovej dosky: 1.4404 
- Materiál vretena: 1.4057 
- Materiál vretenové matice: bronz 
- Materiál tesnenia: NBR 

- Nominálny prúd: 1,6 A 
- Rozbehový prúd: 9 A 
- Príkon: 0,4 kW 

2 

10 M210.1 
M210.2 

Rotačné dúchadlo 
aktivácie 

- Kapacita: 2780 m3/hod 

- Pretlak: 550 mbar 
- Protihlukový kryt: áno 
- Regulácia frekvenčným meničom: áno 
- Hlučnosť s krytom: 75 dB(A) 
- Hmotnosť: 236 kg 

- Výkon motora: 45 kW 

2 

11  Potrubné rozvody - Položka zahŕňa potrubné rozvody predmetného prevádzkového súboru 1 

12  Montážne práce - Položka zahŕňa montáž položiek predmetného prevádzkového súboru 1 

 

DPS 01.3. Kalové hospodárstvo 
Kalové hospodárstvo bude doplnené o nové zariadenia. Väčšina pôvodných strojov zostane v 

prevádzke aj po intenzifikácii. Nižšie je uvedený popis nových častí kalového hospodárstva. 
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Kalová nádrž - Pre uskladnenie kalu bude využitá jestvujúca kalová nádrž kruhového pôdorysu. Nátok 
do kalovej nádrže je zabezpečený čerpadlom prebytočného kalu. V nádrži je kal homogenizovaný 
stredobublinovou aeráciou, ktorá tiež zabezpečuje vznos vzduchu pre biologickú stabilizáciu kalu. Kal je z nádrže 
čerpaný cez macerátor jestvujúcimi vretenovými čerpadlami na odvodňovaciu odstredivku. V rámci intenzifikácie 
ČOV bude kalová nádrž vystrojená novými stredobublinými prevzdušňovacími elementmi. Zdrojom vzduchu budú 
nezávislé dúchadlá umiestnené v jestvujúcom združenom objekte. Pre odvod odsadenej kalovej vody bude 
zachovaný jestvujúci zónový odber s ručne ovládanými ventilmi. Pre riadenie chodu odvodňovacej linky bude v 
nádrži inštalovaná tenzometrická sonda, ktorá zabezpečí prenos stavu naplnenia kalojemu do riadiaceho 
systému a tiež signalizáciu limitných hladín pre zastavenie chodu odvodňovacej linky, prípadne zastaveniu chodu 
čerpadla prebytočného kalu. 

Dúchadlá kalovej nádrže - Dúchadlá budú umiestnené v jestvujúcej dúchárni. Dúchadlá budú 
inštalované v zapojení 1+1. Ich chod bude riadený časovo. Dúchadlá budú automaticky striedané v chode tak, 
aby došlo k maximálnemu možnému vyrovnaniu počtu motohodín v priebehu prevádzky. Na distribučnom potrubí 
stlačeného vzduchu budú umiestnené snímače teploty a tlaku pre monitorovanie prevádzky dúchadiel. 

Macerátor - Pre rozdrvenie vláknitých materiálov v kale bude inštalovaný na ČOV nový macerátor. 
Macerátor bude inštalovaný na sanie podávacieho čerpadla, jeho chod bude riadený zo spoločného rozvádzača 
kalového hospodárstva a bude závislý na chode ostatných prvkov kalového hospodárstva. 

Stanica pre prípravu flokulantu - Jestvujúca stanica pre prípravu floulantu bude vymenená za nové 
zariadenie pre prípravu flokulantu zo sypkého koncentrátu. Stanica bude pozostávať z násypky a dvoch 
premiešavaných komôr v ktorých bude prebiehať príprava a zrenie flokulantu. Prevádzka zariadenia bude 
poloautomatická, obsluha bude uvádzať zariadenie do chodu ručne. Príprava flokulantu musí byť realizovaná 
pred zahájením odvodňovania. Súčasťou stanice bude tiež inštalácia dávkovacích čerpadiel flokulantu, ktorých 
výkon bude regulovaný cez interface spoločného rozvádzača odvodnenia. Flokulant bude dávkovaný do trasy 
výtlaku kalu na odstredivku, kde dôjde k jeho premiešaniu s kalom a flokuláciou. 
 

Tab. 49 Predpokladaný zoznam strojov a zariadení - DPS 01.3. Kalové hospodárstvo 

Č. pol. Pozícia Názov Hlavné parametre Počet ks 

1 302.1 
302.2 

Aeračný systém 
kalojemu 

- Polomer nádrže: 6,49 m 
- Výška nádrže: 5,4 m 
- Hĺbka vody: 5 m 

- Bublina: stredná 
- Uvažované množstvo vzduchu: 600 m3/h 

2 

2 M303 Macerátor - Kapacita: 6 m3/h 
- Pmax: 2 bar 

- Materiálové vyhotovenie telesa: GG25 
- Materiálové vyhotovenie rezné dosky: 1.3343 
- Preplach upchávky: áno 
- Príkon: 1,5 kW 

1 

3 M304 Stanica prípravy 
flokulantu 

- Počet komôr: 2 
- Množstvo sypkého flokulantu: 0,5-1,0 kg/h 
- Výstupná koncentrácia flokulantu: 0,15 – 0,3 % 
- Výkon stanice: 600 l/h 
- Dávkovacia nádrž: 0,6 m3, antikorová 

- Miešacia nádrž: 0,3 m3, antikorózna oceľ, 1 ks miešadlo 
- Snímač hladiny: štvor - úrovňový 
- Prívod vody: elamg. ventil, tlakový snímač a tlakový regulátor 
- Riadiaci rozvádzač: s výstupom pre signalizáciu na hlavný 
- rozvádzač 
- Celkový príkon: 1,05 kW 

- Hmotnosť bez nální:150 kg 
- Hmotnosť vrátanie náplní: 1 065 kg 
- Príslušenstvo: obslužná plošina: pre prístup k násypke 

1 

4 M305.1 
M305.2 

Vretenové 
dávkovacie 
čerpadlo 

- Kapacita: 600 l/h 

- Materiál tela: liatina 
- Materiál rotora: 1.4404 
- Materiál statora a manžety: NBR a Perbunan 
- Pretlaková ochrana výtlaku: PR 20-1 
- Tepelná ochrana chodu na sucho: TSE 

2 
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- Sanie: horizontálne 
- Príkon: 0,55 kW 

5 306 Indukčný 
prietokomer 

- Veľkosť: DN20 

- Médium: flokulant 
- Materiál telesa, prírub: oceľ 
- Materiál výstelky: guma 
- Napájanie: 230V/50Hz 

1 

6 M307 Guľový ventil so 
servopohonom 

- Veľkosť: DN20 
- Médium: pitná voda 
- Príkon: 0,01 kW 

1 

7  Potrubné rozvody - Položka zahŕňa potrubné rozvody predmetného prevádzkového súboru  

8  Montážne práce - Položka zahŕňa montáž položiek predmetného prevádzkového súboru 1 

 

 

DPS 01.4. Zvozové hospodárstvo 
Pre účely zvozu obsahu nádrží a septikov bude na ČOV prevádzkovaná zvozová nádrž doplnená o 

registračné zariadenie. V nádrži bude ďalej umiestnená tenzometrická sonda, ktorá zabezpečí blokovanie 
čerpadla a miešadla nádrže proti minimálnej hladine a tiež zabezpečí uzatvorenie nátoku do nádrže v prípade 
naplnenia kapacity. 

Registračné zariadenie zvozových vôd  
Pri zvozovej nádrži bude nainštalované registračné zariadenie slúžiace na meranie prietoku zvážaných 

odpadových vôd a tiež na meranie pH a vodivosti, ktoré zabezpečí uzavretie nátoku do nádrže pri indikácii 
neprípustných hodnôt. Zariadenie bude vybavené vlastným rozvádzačom a signalizáciou. 

Nádrž zvozových vôd 
Ručné hrablice - Na nátoku do nádrže budú umiestnené ručne stierané hrablice, ktoré zabezpečia 

ochranu čerpadiel pred prípadnými väčšími tuhými nečistotami. 
Prevzdušnenie zvozovej nádrže - Aeračný systém zvozovej nádrže slúži k vyrovnaniu kyslíkového 

deficitu zvozových vôd. Zdrojom vzduchu bude samostatné dúchadlo, riadené časovo. 
Miešadlo zvozovej nádrže - Miešadlo slúži k homogenizácii obsahu nádrže po vyrovnaní kyslíkového 

deficitu. Chod miešadla je blokovaný proti chodu dúchadla zvozovej nádrže. Miešadlo bude vybavené 
samostatným zdvíhacím zariadením. 

Čerpadlo zvozových vôd - Aby bolo zaistené rovnomerné dávkovanie zvozového materiálu do 
aktivačných nádrží. Ide o ponorné čerpadlo s výtlakom zaústeným pred mechanické predčistenie. 
 

Tab. 50 Predpokladaný zoznam strojov a zariadení - DPS 01.4. Zvozové hospodárstvo 

Č. pol. Pozícia Názov Hlavné parametre Počet ks 

1 M401 Registračné 
zariadenie 
zvozových vôd 

Vybavenie: 
- Meranie pH. 
- Meranie prietoku. 
- Meranie elektrickej vodivosti. 

- Tepelná izolácia. 
- Materiálové vyhotovenie skrine: nerezová oceľ 

1 

2 402 Hrubé hrablice 
ručné 

- Štrbina: 30mm 
- Materiálové vyhotovenie: 1.4301 

1 

3 403 Vretenové šupátko - Veľkosť: DN 200 
- Ovládanie: na kľúč 
- Dĺžka ovládania(stred otvoru/poklop): 0,8 m 
- Materiál rámu, dosky 1.4301 
- Materiál vretena: 1.4057 

- Materiál vretenové matice: bronz 
- Materiál tesnenia: EPDM 
- Ovládacia zostava SET 1.1:hľbka zabudovania 693 mm 
- Nástavec REMO komplet 
- Pozn. Uvedené rozmery nutné preveriť podľa skutočného 

- stavu stavebných konštrukcií 

1 

4 404 Vretenové šúpatko - Veľkosť: DN 200 1 
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- Ovládanie: na kľúč 
- Dĺžka ovládania(stred otvoru/poklop): 0,65 m 
- Materiál rámu, dosky 1.4301 
- Materiál vretena: 1.4057 

- Materiál vretenové matice: bronz 
- Materiál tesnenia: EPDM 
- Ovládacia zostava SET 1.1:hľbka zabudovania 693 mm 
- Nástavec REMO komplet 
- Pozn. Uvedené rozmery nutné preveriť podľa skutočného 

- stavu stavebných konštrukcií. 

5 405 Aeračný systém 
nádrže zvozových 
vôd 

- Bublina: stredná 
- Uvažované množstvo vzduchu: 45 m3/h 

1 

6 M406 Ponorné čerpadlo 
zvozových vôd 

- Prietok: 5 l/s 

- Dopravná výška: 4,3 m 
- Typ inštalácie: ponorné kalové čerpadlo na pätkové koleno 
- s vodiacou tyčou 
- Ochrana: tepelná, priesak 
- Obežné koleso: vírivé 
- Veľkosť obežného kolesa: 145 mm 

- Materiál kolesa: sivá liatina 
- Materiál hydraulickej časti: sivá liatina 
- Vysoká odolnosť proti abráziám: Spin-out drážka 
- Upchávka: mechanická dvojitá 
- Hmotnosť čerpadla: 51 kg 

- Dĺžka kábla: 10 m 
- Napätie: 3~400V/50Hz 
- Prúd: 4,4 A 
- Príkon:1,5 kW 

1 

7 M407 Ponorné miešadlo 
nádrže zvozových 
vôd 

- Rozmery nádrže: 3x3x4,25 m 
- Hĺbka vody: 3 m 
- Ochrana: tepelná, priesak 
- Materiálové vyhotovenie: plášť, hriadeľ, vrtuľa - antikorózna 
- oceľ 

- Upchávka: mechanická dvojitá 
- Hmotnosť: 16 kg 
- Dĺžka kábla: 10 m 
- Napätie: 3~400V/50Hz 
- Prúd: 3,8 A 

- Príkon: 1,5 kW 
- Vodiace a spúšťacie zaradenie: antikorózna oceľ 
- Žeriav: antikorózna oceľ, nosnosť 100 kg 

1 

8 M408 Rotačné dúchadlo 
zvozovej nádrže 

- Kapacita: 45 m3/hod 

- Pretlak: 500 mbar 
- Protihlukový kryt: áno 
- Hlučnosť s krytom: 61 dB(A) 
- Hmotnosť: 23 kg 
- Výkon motora: 2,2 kW 

1 

9  Potrubné rozvody - Položka zahŕňa potrubné rozvody predmetného prevádzkového súboru 1 

10  Montážne práce - Položka zahŕňa montáž položiek predmetného prevádzkového súboru 1 

 
 Jestvujúca ČOV sa nachádza v zátopovom území pri prietoku storočnej vody v toku Pružinka. Podľa 
mapy povodňového ohrozenia spracovanej štátnym podnikom – SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK 
– sa storočná voda rozlieva na územie ČOV v hĺbke do 1,0m. Preliatie aktivačnej nádrže nastáva pri prietoku 
Q100. 
 Výšková dispozícia objektov ČOV nie je stavbou ovplyvnená, technické riešenie bude rešpektovať 
jestvujúce protipovodňové opatrenia na ČOV.  
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Obr. 2  Záplavové uzemie Q100  

Zdroj: Štúdia uskutočniteľnosti „ BELUŠA – KANALIZÁCIA A ČOV, II. ETAPA“ , Aqua Procon s.r.o.,  12/2017 

II.9 Zdôvodnenie realizácie navrhovanej činnosti v danej lokalite 

Právny rámec európskej vodnej politiky tvorí Rámcová smernica o vodách (RSV) 2000/60/EC. Účelom 
tejto smernice je ustanoviť podmienky pre vytvorenie účinného systému ochrany vnútrozemských povrchových 
vôd, pobrežných vôd a podzemných vôd. Smernica určuje zásady smerovania v jednotlivých činnostiach a 
postupoch vodnej politiky vrátane oblasti odpadových vôd.  

Zabezpečenie zodpovedajúceho odvádzania a čistenia odpadových vôd je určené v smernici 
91/271/EHS a v zákone č. 364/2004 Z. z. o vodách. Cieľom napĺňania plánov rozvoja verejných vodovodov a 
verejných kanalizácií je dosiahnuť rozvoj obecnej infraštruktúry, zvýšenie úrovne sanitácie, komfortu bývania a 
životnej úrovne obyvateľstva a zvýšenú ochranu a zlepšenie stavu prírodných zdrojov vôd, vodných ekosystémov 
a zdravia ľudí. 

Nakladanie s komunálnymi odpadovými  vodami ustanovuje smernica 91/271/EHS. Účelom tejto 
smernice je ochrana vodných ekosystémov v európskom spoločenstve pred škodlivým účinkom vypúšťania 
nečistených alebo nedostatočne čistených komunálnych odpadových vôd. Emisné požiadavky smernice o 
nakladaní s komunálnymi odpadovými vodami sú dopĺňané kvalitatívnymi - imisnými požiadavkami na ochranu 
vôd formulovanými v ďalších smerniciach ktoré sú  plne transponované aj do právnych predpisov SR, zákona 
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (vodný zákon) a nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na 
dosiahnutie dobrého stavu vôd. 

Ochrana vôd je premietnutá do dodržiavania nasledovných základných princípov: 
- zabezpečenie vyhovujúceho stavu vodných zdrojov, vodných ekosystémov a na vodu viazaných 

krajinných ekosystémov, 
- znižovanie znečistenia odpadových vôd v mieste ich vzniku a využívanie možností opätovného 

používania odpadových vôd. 
Pre oblasť odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd majú zásadný význam ustanovenia 

zákona, ktoré sú transpozíciou požiadaviek smernice 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Vodný 
zákon ustanovil, že komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách, sa musia odvádzať a prejsť 
primeraným čistením len verejnou kanalizáciou. Okrem iného určil aj termíny pre jednotlivé veľkostné kategórie 
aglomerácií, ktoré majú byť v súlade s požiadavkami smernice Rady 91/271/EHS tak, aby boli splnené záväzky 
Slovenskej republiky voči EÚ.  

V nariadení vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého 
stavu vôd je transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd 
pred znečistením a zhoršením kvality. Táto smernica ustanovuje požiadavky na kvalitu povrchovej vody, 
kvalitatívne ciele povrchovej vody určenej na odber pitnej vody, vody určenej na závlahy a vody vhodnej pre život 
a reprodukciu pôvodných druhov rýb a rozsah monitorovania týchto vôd. V nariadení vlády sú stanovené limitné 
hodnoty ukazovateľov znečistenia splaškových odpadových vôd, komunálnych odpadových vôd a osobitných vôd 
vypúšťaných do povrchových alebo podzemných vôd, limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia priemyselných 
odpadových vôd s obsahom škodlivých látok a prioritných látok vypúšťaných do povrchových vôd a požiadavky 
na vypúšťanie odpadových vôd z odľahčovacích objektov vôd z povrchového odtoku.  

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení 
zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov upravuje zriaďovanie, 
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rozvoj, prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií, vymedzuje práva a povinnosti a pôsobnosť 
orgánov verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií. 

Zákon ustanovuje taktiež povinnosť pre vlastníkov infraštruktúry zabezpečiť podmienky na 
zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd od obyvateľov, čím 
konkretizuje činnosť obcí v oblasti verejných vodovodov verejných kanalizácií podporovanú aj ustanoveniami 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Účelom navrhovanej činnosti je dobudovanie jestvujúcej verejnej kanalizácie v obci Beluša ako aj 
intenzifikácia existujúcej ČOV Beluša v zmysle záväzkov SR voči EÚ a v súlade prílohou č. 1 Programového 
manuálu OPŽP (Obce v aglomeráciách nad 2 000 EO z Národného programu SR pre vykonávanie smernice 
Rady 91/271/EHS). Hodnotené územie zahŕňa aglomeráciu Beluša (512851) 5 470 EO. 

Aglomerácia nemá dobudovanú stokovú sieť v rozsahu, ktorá by bola v súlade so Smernicou Rady 
91/271/EHS a Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS a jestvujúca ČOV 
nevyhovuje z hľadiska potrebnej kapacity pre predmetnú aglomeráciu. Realizáciou projektu by sa mali dosiahnuť 
nasledovné hlavné ciele projektu:  

- zvýšenie a zabezpečenie pripojenia na verejnú kanalizáciu min. na 85 % existujúcich producentov 
znečistenia v aglomerácii Beluša; 

- intenzifikácia ČOV Beluša za účelom zabezpečenia jej potrebnej kapacity pri súčasnom dosahovaní 
limitných ukazovateľov znečistenia odpadových vôd v súlade s Nariadením vlády 269/2010 Z.z. 
a smernice Rady 91/271/EHS. 
Navrhovaným technickým riešením sa zvýši napojenosť na kanalizačnú sieť v aglomerácii zo 

súčasného stavu 2 603 EO na 6 551 EO. Súčasne sa uvažuje, že do ČOV budú zvážané odpadové vody od 300 
EO. 

Celková napojenosť aglomerácie na verejnú kanalizáciu bude po realizácii opatrenia 87,3 %. Vlastná 
napojenosť obyvateľstva bude 92,5 %. 

Celkovo budú po realizácii navrhovaných opatrení čistené na ČOV odpadové vody od 6 756  EO, resp. 
6 224 EO. Zlepší sa hygienický a životný štandard pre ďalší sociálno-ekonomický rozvoj riešenej oblasti. 
Napojenosť na kanalizačnú sieť zlepší kvalitu životného prostredia a tiež zlepší ochranu povrchových 
a podzemných vôd v oblasti povodia rieky Váh a hygienické podmienky života obyvateľstva. 

Realizácia navrhovanej činnosti umožní ďalší sociálno-ekonomický rozvoj dotknutej obce. 
Nepredpokladá sa, že navrhovaná činnosť bude mať závažné negatívne vplyvy na životné prostredie 

v dotknutom území a na zdravie dotknutého obyvateľstva.  

II.10 Celkové náklady 

Celkové investičné náklady na výstavbu navrhovanej činnosti sa predpokladajú vo výške: 
 
- Alternatíva (odkanalizovanie) 1 – cca 12 721 656 EUR 
- Alternatíva (odkanalizovanie) 2 – cca 12 745 713 EUR 
  

Náklady sú uvedené s DPH.  

II.11 Dotknutá obec 

Obec Beluša, Farská 1045/6, 018 61 Beluša 
Obec Ladce, Hviezdoslavova 599/599, 018 63 Ladce 

II.12 Dotknutý samosprávny kraj 

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
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II.13 Dotknuté orgány 

Ministerstvo obrany SR, odbor správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01  Považská 
Bystrica 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01  Trenčín 
Okresný úrad  Ilava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava 
Okresný úrad  Púchov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 
Okresný úrad Ilava, odbor krízového riadenia, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava 
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava 
Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 
Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici Slovenských partizánov 1130/50 
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. Púchov, 
020 71 Nimnica 
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 
Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

II.14 Povoľujúci orgán 

Obec Beluša, stavebný úrad, Farská 1045/6, 018 61 Beluša - územné rozhodnutie a stavebné povolenie podľa 
zák. č. 50/1976Zb. v platnom znení 
Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov, vodoprávne 
rozhodnutie podľa zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách,  súhlas na výrub drevín pri vodných tokoch podľa  podľa zák. 
podľa zák. č. 543/2002 Z.z.  a zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách 
Okresný úrad Púchov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova 820, 020 01 Púchov - 
rozhodnutie podľa zák. č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) 
Okresný úrad  Ilava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava – 
rozhodnutie podľa zák. č. 135/1961 Zb. (cestný zákon), súhlas na výrub drevín  podľa zák. č. 543/2002 Z.z. – 
cestná zeleň a podľa zák. č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) 
Obec Beluša, Farská 1045/6, 018 61 Beluša - súhlas na výrub drevín podľa zák. č. 543/2002 Z.z. 

II.15 Rezortný orgán 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

II.16 Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov 

- Územné rozhodnutie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

- Stavebné povolenie podľa zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov 

- Vodoprávne rozhodnutie podľa zák. č. 364/2004  Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov 
- Rozhodnutie podľa zák. č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
- Súhlas na výrub drevín podľa zák. 543/2002 Z.z. 

II.17 Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice 

 Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú cezhraničné vplyvy. 
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III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE 

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA 

III.1 Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území 

Zložky prírodného prostredia vrátane chránených území sú podrobne charakterizované 
v nasledujúcich kapitolách.  

Pre zadefinovanie veľkosti územia na účel hodnotenia vplyvov na životné prostredie  sme zaviedli 
pojmy: 

- hodnotené územie – vzťahuje sa k základným informáciám o súčasnom stave životného prostredia  
a zaberá minimálne katastrálne územie obce Beluša a Ladce,  

- dotknuté územie – územie priamo, alebo nepriamo  dotknuté realizáciou navrhovanej činnosti.  

III.1.1 Geomorfologické, geologické a inžiniersko-geologické pomery dotknutého územia 

V rámci regionálneho geomorfologického členenia Slovenskej republiky (E. Mazúr, M. Lukniš, 1986) 
hodnotené územie zasahuje do Fatransko-tatranskej oblasti a Slovensko-moravských Karpát. V rámci týchto 
oblastí zasahuje do troch celkov, pričom južnú časť hodnoteného územia tvoria Strážovské vrchy, strednú 
a severnú časť Považské Podolie a najsevernejšia časť zasahuje do Javorníkov. 

V Ilavskej kotline sa nadmorská výška pohybuje od 250 m n. m. do 300 m n. m.. Podmanínska 
pahorkatina a Trenčianska vrchovina dosahujú  priemernú nadmorskú výšku okolo 500 m n. m. Najvyššie časti 
hodnoteného územia predstavuje hrebeň Strážovských vrchov, ktorý tvorí Zliechovská hornatina s vrcholmi 
Rohatá skala (788,0 m n. m.), Rohatá (832,4 m n. m.) a Malenica (878,0 m n. m.). Najvyšší bod hodnoteného 
územia je vrchol Malenica (878,0 m n. m.) na hrebeni Strážovských vrchov a najnižší bod sa nachádza na nive 
Váhu v nadmorskej výške cca 250 m n. m. Relatívne prevýšenie je 628,0 m. 

Tab. 51 Zaradenie dotknutého územia  podľa geomorfologického členenia (E. Mazúr, M. Lukniš, 1986) 
Sústava Podsústava Provincia Subprovincia Oblasť Celok Časť 

Alpínsko-
himalájska 

Karpaty 
Západné 
Karpaty 

Vnútorné 
Západné Karpaty 

Fatransko-
tatranské oblasť 

Strážovské vrchy 
Trenčianska vrchovina 

Zliechovská hornatina 

Vonkajšie 
Západné Karpaty 

Slovensko-
moravské Karpaty 

Javorníky Nízke Javorníky 

Považské podolie 
Ilavská kotlina 

Podmanická pahorkatina 
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Obr. 3 Výrez z Mapy geomorfologického členenia SR 1:500 000 

Zdroj: https://apl.geology.sk/mapportal/img/pdf/tm19a.pdf 
Legenda: 2 – Ilavská kotlina, 5 – Podmanínska pahorkatina, 3.4 – Butkovské bradlá 

 
V hodnotenom území sa vyskytuje erózno-denudačný typ reliéfu, ktorý v severozápadnej časti 

hodnoteného územia charakterizuje reliéf nív a rovín, v severovýchodnej a južnej časti reliéf pedimentových 
povrchovín a pahorkatín a v okrajovej južnej časti hornatinový reliéf. 

Severozápadnú časť hodnoteného územia tvoria negatívne morfoštruktúry Panónskej panvy – mladé 
poklesávajúce morfoštruktúry s agradáciou, severovýchodnú a južnú časť tvorí morfoštruktúrna depresia 
peripieninského (pribradlového lineamentu – negatívne a prechodové vrásovo-blokové a šupinové štruktúry 
a okrajovú južnú časť tvorí vrásovo-bloková fatransko-tatranská morfoštruktúra – pozitívne morfoštruktúry: hraste 
a klinové hraste jadrových pohorí. Z hľadiska špeciálnych foriem reliéfu sa hodnotenom  území nachádzajú 
antropogénne formy reliéfu – umelé vodné plochy, hrádze, násypy a lomy. 

Podľa správy z  inžiniersko-geologického prieskumu Beluša – kanalizácia a ČOV II. etapa,  časť  
Rekonštrukcia ČOV Beluša, spracovateľa  symbiotechnika s.r.o.,  predkvartérny podklad Ilavskej kotliny tvorí 
komplex neogénnych sedimentov obdobia eggenburg - pliocén. Eggenburg je zastúpený ílovcami, slieňovcami, 
pieskovcami, drobnozrnnými zlepencami a vápnitými piesčitými ílmi. Pliocén je zastúpený polymiktnými štrkmi, 
miestami slabo spevnenými. Neogénne štrky plynule prechádzajú do kvartéru, od ktorého sa odlišujú 
petrografickým zložením. 

Kvartérne pokryvné útvary sú v hodnotenom území zastúpené sedimentmi fluviálneho a 
antropogénneho pôvodu. V dobe stredného pleistocénu bola oblasť zasiahnutá činnosťou pleistocenných tokov, 
ktoré ukladali štrky, resp. piesky v niekoľkých terasách. Na ľavom brehu Váhu sú uložené mocné vrstvy 
pleistocenných uľahnutých terasových drobno až hrubo zrnitých piesčitých štrkov, s kamenitými a balvanovitými 
frakciami. Povrch terasových piesčitých štrkov sa vyskytuje na väčšine hodnoteného územia veľmi plytko pod 
terénom. Povrch terás miestami tvoria málo mocné vrstvy hlinitých pieskov s prímesou valúnov štrku. Povrch 
terás je miestami členený bočnými vodnými tokmi a eróznymi ryhami. Pri ich vyústení do údolnej nivy sú uložené 
proluviálne málo opracované premenlivo hlinité a ílovité štrky. 

Terasové sedimenty sú na časti hodnoteného územia prekryté málo mocnými vrstvami prachovitých 
hlín, zaílovaných, jemne piesčitých (sprašového typu), až prachovito-piesčitých hlín. Sú tuhej, tuhej až pevnej a 
pevnej konzistencie. Vyskytujú sa aj na okrajoch údolnej nivy. Údolná niva rieky Váhu ma jednoduchú stavbu. 
Hlbšia časť fluviálneho súvrstvia (údolná terasa) je zložená z prevažne dokonale opracovaných valúnov štrku. 
Miestami piesčité štrky obsahujú aj kamenité a balvanovité frakcie, miestami prevažujú len drobné až stredné 
frakcie s podstatnou prímesou piesku. Medzerovitá vyplň štrkov je piesčitá až hlinitopiesčitá, miestami preílovaná. 
Malú časť súvrstvia tvoria piesky s premenlivou prímesou štrku, miestami piesky so štrkom plynule prechádzajú 
na piesčité štrky (plynulé faciálne prechody). Povrch štrkov je zvlnený. 
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Vrchná časť sedimentov údolnej nivy tvorí jemnozrnné väčšinou súdržné povodňové hliny, ktoré sú 
budované zle priepustnými, horizontálne zvrstvenými, vo vertikálnom aj horizontálnom smere premenlivými 
sedimentmi a zarovnávajú prípadné nerovnosti v povrchu podložných hrubozrnných uloženín. Hliny sú 
prachovité, prachovito-ílovité až ílovité, prachovito-piesčité až piesčité, miestami s prechodmi do hlinitých až 
ílovitých pieskov. Zeminy sú lokálne organogénne (bahnité náplavy), vo vrchných polohách tuhej a tuhej až 
pevnej, na bazy mäkkej až tuhej konzistencie. Vrchné hliny tvoria často zeminy sprašového typu, zaílované, 
piesčité. Súdržný kvartérny pokryv miestami chýba alebo bol nahradený navážkami. 

Územie v blízkosti toku a v zástavbe je charakteristické väčšími objemami navážok. Materiálom 
heterogénnych navážok je súdržný hlinitopiesčitý materiál s prímesou úlomkov stavebného odpadu, s 
nesúdržnými štrkovými a piesčitými polohami, so stavebnou suťou a komunálnym odpadom. 

Na území ČOV bola v minulosti vykonávaná ťažba štrkov a pieskov a priestory (jamy) vzniknuté po 
skončení ťažby boli zavážané rumoviskovým materiálom (skládka odpadu), hlinou, pieskom so štrkom, popolom, 
drevom a iným odpadom (komunálnym). 
                          

 
Obr. 4 Výrez z Mapy geologickej stavby SR  

Zdroj: http://geo.enviroportal.sk/atlassr/ 

Legenda: 

1- 1 - neogén - sivé a pestré íly, prachy, piesky, štrky, slojky lignitu, sladkovodné vápence a polohy tufitov (brodské, gbelské, kolárovské, 
volkovské a čečehovské súvrstvie); dák – roman 

2- 2 - mezozoikum vnútorných Karpát – pieskovce, slieňovce, ílovce: flyš (porubské súvrstvie); alb – spodný turón, v Považskom Inovci aj 
senón 

3- 3 - mezozoikum a paleogén bradlového pásma – piesčité a krinoidové, rohovcové a hľuznaté vápence (drietomská, haligovská 
a marínska sekvencia); sinemúr - kimeridž 

4- 4 - mezozoikum a paleogén bradlového pásma – vrstevnaté ílovité vápence a rohovcové vápence (pieninské súvrstvie); titón - barém 

 
Podľa inžiniersko – geologickej rajonizácie (Atlas krajiny SR, MZP SR, SAŽP, 2002) je hodnotené 

územie zaradené do nasledovných rajónov: 
 Rajón kvartérnych sedimentov: 

- rajón údolných riečnych náplavov (F), 
- rajóne deluviálnych sedimentov (D), 
- rajón náplavov terasových stupňov (T). 

 Rajón predkvartérnych sedimentov: 
- rajón vápencovo-dolomitických hornín (Sv), 
- rajón striedajúcich sa súdržných a nesúdržných sedimentov (Nk), 
- rajón spevnených sedimentov vcelku (Sk), 
- rajón ílovcovo-vápencových hornín (Ss).  



85 
Navrhovateľ: 
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 
 

 
Zhotoviteľ:  
AQUA PROCON s. r. o., Projektová a inženýrská společnost, Palackého tř. 12, 612 00 Brno   
Creative, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok 
 

III.1.2 Hydrogeologické pomery 

Podľa správy z  inžiniersko-geologického prieskumu Beluša – kanalizácia a ČOV II. etapa,  časť  
Rekonštrukcia ČOV Beluša, spracovateľa  symbiotechnika s.r.o.,  vrchné polohy v záujmovom území patria do 
hydrogeologického rajónu QN 037 - Kvartér a neogén Ilavskej kotliny. Kvartérny hydrogeologicky kolektor tvorí na 
lokalite vrstvy fluviálnych sedimentov rieky Váhu a potoka Lednica, reprezentované medzerovito priepustnými 
riečnymi a terasovými piesčitými štrkmi, resp. pieskami s prímesou štrku, a nadväzujúcimi neogénnymi 
polymiktnými štrkmi pliocénu. Mocnosť zvodne je premenlivá, pretože podzemná voda po naklonenom väčšinou 
nepriepustnom podloží steká do nižších časti údolia. Hĺbka hladiny podzemnej vody behom dlhého časového 
obdobia kolíše v závislosti na zrážkových úhrnoch a celkovej klimatickej situácii. Hlbšie polohy neogénu vytvárajú 
komplex nepravidelne sa striedajúcich izolátorov (ílovce, slieňovce) s obmedzene priepustnými polohami 
pieskovcov, resp. zlepencov.  

Základný hydrogeologicky význam ma údolná niva Váhu. Hydrogeologicky režim je ovplyvnený aj 
ďalšími miestnymi drobnými a občasnými vodnými tokmi (Slatinsky potok). Lokalita je charakteristická značne 
premenlivou úrovňou hladiny podzemnej vody (riečna voda Váhu). Hladina kvartérneho kolektoru je miestami 
voľná, miestami mierne hydrostaticky napätá v závislosti na vodnom stave vo vodných tokoch (vrchné hliny tvoria 
lokálne stropný izolátor) a priepustnosti prostredia. V hodnotenom  území sa vyskytujú mocné vrstvy riečnych a 
terasových piesčitých štrkov. Tie sú v údolnej nive väčšinou zavodnené v podstatnom rozsahu, na terasových 
stupňoch len sčasti. 

Na Váhu je vytvorená sústava nádrží s bočnými kanálmi (Kočkovský kanál), na ktorých sú vybudované 
vodné elektrárne. Prevažnú časť roku je staré koryto Váhu drenážnym korytom, kde pretekajú len veľké vody pri 
topení snehu alebo pri prívalových dažďoch. 

Pre hodnotené územie sú typické štruktúry štrbinových podzemných vôd v úrovni a pod úrovňou eróznej 
základne. Pre cirkuláciu a akumuláciu plytkej podzemnej vody majú najväčší význam piesčité štrky ako jednotný 
kvartérny hydrogeologicky kolektor. Tieto súvrstvia sú z veľkej časti nasýtené vodou, ktorá je v blízkosti tokov v 
hydrologickej komunikácii s vodou povrchovou. Podložie týchto kvartérnych uloženín tvorí na časti hodnoteného 
územia neogénne sedimenty v pelitickom vývoji (slieňovce, ílovce, íly). Tým je vytvorená izolačná vrstva 
umožňujúca akumuláciu vody v nadložných štrkopieskových kvartérnych vrstvách. V miestach, kde 
predkvartérnym podložím sú neogénne štrky (pliocén), tvorí vrchná neogénna zvodeň s nadložnými kvartérnymi 
štrkmi spojitý kolektor. Spodný izolátor tu tvorí až hlbšie vrstvy ílovitých bridlíc v neogénnom komplexe 
(eggenburg). 

Ide o silne priepustné prostredie (K ≡ x . 10-3 m . s-1), v triede priepustnosti II. Podľa veľkosti koeficientu 
transmisivity (T) ide o kolektor s veľmi vysokou prietočnosťou (T ≡ x . 10-2 m2. s-1). 

Štrkopieskové uloženiny údolnej nivy môžu mat’ funkciu regulátora povrchových vôd: v dobe nízkych 
vodných stavov sú drénované a zlepšujú vodnost’ toku a naopak, v dobe vysokých vodných stavov dochádza 
k brehovej infiltrácii z toku a tým obohacovania zvodne v náplavoch. Hladina podzemnej vody v určitom časovom 
odstupe reaguje na stav vo vodnom toku, ktorý kolíše behom roku v závislosti na klimatických podmienkach. 
 Podzemné vody údolnej nivy Váhu majú prevažne charakter voľnej hladiny, len ojedinele majú charakter 
mierne napätý. Hladina podzemnej vody sa nachádza v hĺbke 3 až 5 m, pričom najhlbšie hladiny sú v oblasti 
terás na pravej strane Váhu 5-13 m a na ľavej strane je to dokonca až 20 m. 

Hodnotené územie v oblasti Belušských Slatín patrí do hydrogeologického rajónu M 034 – Paleogén 
a mezozoikum bradlového pásma Súľovských vrchov a Podmanínskej pahorkatiny, subrajón VH20 s využiteľným 
množstvom podzemných vôd < 0,2 l.s-1.km-2. Karbonátové horniny nepredstavujú priaznivé prostredie z hľadiska 
tvorby a zhromažďovania podzemných vôd. Odpadové vody z povrchového odtoku sa infiltrujú po puklinách do 
podložia ložiska. Priepustnosť podložia je puklinovokrasová, resp. puklinová. Podzemná voda sa nachádza 
v hlbších horizontoch, najmä v tektonicky porušených miestach. 

Okrajové časti hodnoteného územia patria do hydrogeologických rajónov PM 040 Paleogén 
a mezozoikum bradlového pásma Javorníkov severovýchodná časť Bielych Karpát (SV územia) a M 035 
Mezozoikum severnej časti Strážovských vrchov (JV územia). 

V hodnotenom území sa nachádzajú zdroje minerálnych a termálnych vôd.  
Podľa Mapy geotermálnych oblastí Slovenska patrí hodnotené územie do geotermálnej oblasti 19 – 

Ilavská kotlina. Geotermálna aktivita je nízka s izotermou teplotného poľa okolo 32,5 °C Pravdepodobné 
obnoviteľné množstvo geotermálnej energie kotliny sa odhaduje na 1,1 MW. Voda v Belušských Slatinách má 
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teplotu  22 °C, je vápenato-uhličitanového typu (Ca-(Mg)-HCO3)  a dosahuje celkovú mineralizáciu  je 1,78 – 1,81 
g.l-1. 

Výskyt  minerálnych vôd  v Belušských Slatinách je viazaný na triasové karbonáty manínskeho príkrovu. 
Sú tu registrované pramene, vrty a 1 studňa: vrty BS-1, BS-2, BHS-1 BHS-2, Kúpeľný prameň,  Opustený vrt, 
Prameň v kaplnke - Mária  a vrt č. C-10, C-7 a C-12, vrt R-1, Skružová studňa.  

Belušské Slatiny zasahujú do  chráneného vodohospodárskeho územia CHVO Strážovské vrchy, 
obecná časť Podhorie, ktorá sa je situovaná na jeho hranici.  

Západne od hodnoteného územia na pravej strane Váhu sa nachádza pásmo hygienickej ochrany 
podzemí Slatinského Potoka pri prietoku storočnej vody. 

III.1.3 Geodynamické javy a seizmicita 

Reliéf  hodnoteného územia je rovinatý až hornatinový a vrchovinový, fluviálne stredne až hlboko 
rezaný, rázsochový, v nižších polohách prechádza do pedimentovej rezanej pahorkatiny a fluviálne rezanej 
podvrchoviny miestami až planiny. Severovýchodný okraj hodnoteného územia zasahuje do oblasti intenzívnej 
výmoľovej erózie s hojným výskytom zosuvov.  

Z geodynamických javov sa v širšom území vyskytujú javy, ktoré sú typické pre flyšové pohoria na 
Slovensku. Je to výskyt výmoľovej erózie, svahových deformácií, predovšetkým soliflukcie, zosuvov rozličných 
typov a rozmerov, alebo aj rozsiahlejších zosuvných území. 

Eolitické procesy sú v riešenom území zanedbateľné. 
Seizmicita územia – Z hľadiska ohrozenia územia seizmicitou v hodnotenom území je možné 

predpokladať intenzitu 7°- 8° MSK - 64, v južnej časti územia obce intenzitu 7° MSK - 64. Seizmické ohrozenie 
v hodnotách špičkového zrýchlenia na skalnom podloží pre 90 % pravdepodobnosť nepresiahnutia počas 50 
rokov sa pohybuje v intervale od 1,00 do 1,29 m.s-2. (Atlas krajiny SR, 2002). 

 

 
Obr. 5 Náchylnosť územia na svahové deformácie 

Zdroj: Atlas máp stability svahov SR M 1:50 000, http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv 

 
 Zastavané územie obce Beluša a Ladce sa nachádza v rajóne stabilných území (zelená farba), 
s výnimkou juhovýchodnej časti obce Ladce a Beluša – v častiach obce Belušské Slatiny a Podhorie,  ktoré sa 
nachádzajú v rajóne potencionálne nestabilných území.  
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Obr.6 Atlas máp stability svahov SR M 1:50 000, Register zosuvov                                                                                                                                                             

Zdroj: https://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/ 

 
V hodnotenom území zaregistrované zosuvy podľa Registra evidencie svahových deformácií na území 

SR, sú zakreslené v priloženej mape. Ide o stabilizované zosuvy. V riešenom území sa nachádza niekoľko 
rizikových plôch (Rybníky, Záskalčie a Pod hájom) náchylných na zosuvy.    

III.1.4 Ložiská nerastných surovín 

V území priamo dotknutom navrhovanou činnosťou sa nenachádzajú žiadne chránené ložiskové územia, 
dobývacie priestory, banské diela, resp. vyhradených alebo nevyhradených nerastov. 

V blízkom okolí sa nachádzajú: 

 dobývací priestor č. 179 Beluša – na dobývanie stavebného kameňa – vápenec pre organizáciu 
Cestné stavby Žilina s. r. o., Žilina, 

 dobývací priestor č. 432 Ladce – Butkov s chráneným ložiskovým územím č. 432 Ladce II – na 
dobývanie sialitickej suroviny pre organizáciu PC a. s., Ladce, 

 dobývací priestor č. 580 Ladce – Butkov s chráneným ložiskovým územím č. 580 Ladce II – na 
dobývanie vápenca ostatného pre organizáciu PC a. s., Ladce, 

 dobývací priestor č. 631 Beluša – Lednické Rovne – na dobývanie štrkopieskov a pieskov pre 
organizáciu Sestav s. r. o. Ilava,  

 chránené ložiskové územie č. 273 Mojtín – vápenec ostatný, ŠGÚDŠ Bratislava,  

 chránené ložiskové územie č. 432 Ladce II. – sialitická surovina, PC a. s.,  

 chránené ložiskové územie č. 580 Ladce II. – vápenec ostatný, PC a. s., 

 ložisko nevyhradených nerastov č. 4 175 Beluša – na dobývanie tehliarskych surovín, OLMI s. r. o., 
Žilina. 

III.1.5 Hydrologické pomery 

V okrese Púchov sa nachádzajú vodné toky: 

 Váh: najväčší vodný tok v okrese Púchov, pretekajúci zo severu na juh, a zároveň najdlhšia rieka 
Slovenska. 
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 Nosický kanál, Kočkovský kanál, Pružinka, Kamenický potok, Slatinský potok, Konopný potok, Biela 
voda, Lysky, Drdákovský potok, Beňadín, Dešnianka, Zálučie, Klecenský potok, Dolniacky potok, 
Kebliansky potok, Petrínovec, Petríkovec, Hoštinský potok, Lednica, Zubák, Kvašov, Mednianka. 
Na toku rieky Váh leži vodná elektráreň Nosice, a na Kočkovskom kanáli bola v roku 1936 vybudovaná 

vodná elektráreň Kočkovce. 
Hodnotené územie patrí v rámci čiastkových povodí do povodia rieky Váh (číslom hydrologického  

poradia 4-21-001-038). Rieka Váh má dĺžku 403 kilometrov, plochu povodia 14.268 km2, s  priemerným 
prietokom v ústí 196 m3/s, maximálnym prietokom 1 825 m3/s a minimálnym  prietokom 22,3 m3/s. 

V súbehu s ním je Kočkovský kanál, ktorý privádza vodu od rozdeľovacej hate Dolné Kočkovce 
k vodnému dielu Vážskej kaskády Ladce. 

Obcou Beluša preteká potok Pružinka (tok III. rádu, číslo hydrologického poradia 4-21-08-014), ktorý je 
ľavostranným prítokom Váhu, so svojimi prítokmi Konopný potok, prítok prameniaci západne od osady Pápežov 
laz, Kamenický potok, prítok zo ZSZ svahu Vŕšku (461,8 m n. m.) - miestne zvaný Kyslá voda. V obci Beluša sa 
koryto Pružinky vetví na dve ramená, hlavné koryto (Beluša), ktoré ústi do Váhu západne od obce, kým vedľajšie 
rameno Staré koryto Pružinky – mlynský náhon, ktoré je odčlenené rozdeľovacím objektom z toku v časti nad 
diaľničnou estakádou, sa sčasti vracia do hlavného koryta v centre Beluše, ešte predtým sa z neho zľava 
oddeľuje ďalšie rameno, ktoré ústi do Slatinského potoka západne od miestnej časti Hloža.  

Priemerný prietok v ústí potoka Pružinka je 1,2 m3.s-1, v období rokov 1961 - 2010 bol maximálny prietok 
Qmax = 28,64 m3.s-1, minimálny prietok Qmin= 0,150 m3.s-1. Priemerné mesačné v roku 2010, ktorý bol tzv. 
„povodňovým“ rokom: Qmax = 19,82 m3.s-1 dňa  02.06.2010 a Qmin = 0,726 m3.s-1 dňa 15.02.2010. Dĺžka toku je 
17,7km. 

Slatinský potok je tokom III. rádu, s číslom hydrologického poradia 4-21-08-018. Je ľavostranným 
prítokom Váhu s prameňom v nadmorskej výške 615m n.m. v obci Mojtín a má dĺžku 11,7 km. 

Najbližšie vodné plochy sú smerom na Z za riekou Váh, ide o komplex vodných plôch, ktoré vznikli 
ťažbou štrku pri obciach Horenická Hôrka a Lednické Rovne.  

Nariadením vlády SR č. 174/2017 Z.z. boli ustanovené citlivé a zraniteľné oblasti. Citlivé oblasti 
predstavujú útvary povrchových vôd na území SR v ktorých  dochádza  alebo môže dôjsť v dôsledku 
koncentrácie živín k nežiadúcemu stavu kvality vôd a zraniteľné oblasti predstavujú poľnohospodársky využívané 
pozemky v katastroch obcí uvedených v prílohe nariadenia. Poľnohospodárske pozemky v k.ú. obcí Beluša  
a Ladce  sú zaradené podľa prílohy tohto nariadenia medzi zraniteľné oblasti a rieky Váh medzi citlivé oblasti.    
 Podľa vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z.z. patria rieka Váh, Kočkovský kanál a potok Pružinka medzi 
významné vodohospodárske toky. 
     
Tab. 52 Výsledky vodohospodárskej bilancie množstva povrchových vôd v povodí Váhu, bilančný profil 

Váh Púchov za rok  2017 
Evidenčné 
číslo 

Bilančný 
profil 

Obdobie Požiadavky na vodu [m3 .s -1] Qmes [m3 .s -1] Kapacita 
zdroja 

Bilančný 
stav 
 

   MQ O V X MPP C ENP   

3400V0 Váh Púchov Mimovegetačné 21,20 2,8 2,91 0,11 21,09 65,45 113,32 92,23 5,37A 

  Vegetačné 21,20 2,77 3,06 0,30 20,90 62,61 72,78 51,88 3,482A 

Tabuľka platí pre staničenie profilu Váh Púchov: 204,25 km, plocha povodia 7912,6 km2, Qa=123,595 m3.s-1 

Zdroj: SHMÚ Vodohospodárska bilancia SR, Vodohospodárska bilancia množstva povrchových vôd za rok 2017, Bratislava 2018  

 
MQ - minimálny bilančný prietok,  O - súčet odberov povrchovej a podzemnej vody k bilančnému profilu,  V - súčet vypúšťaní do 
povrchových tokov k bilančnému profilu,  X - zmena prietoku, t. j. vplyv užívania vody na tok,  MPP - minimálny potrebný prietok,  C - 
priemerný mesačný očistený prietok: je prietok očistený od užívania vody,  ENP - prietok ovplyvnený nádržami, prevodom vody a 
rozdeľovacími objektmi je prietok, ktorý by v danom profile tiekol za podmienok, že na toku by nebolo žiadne užívanie a bol by ovplyvnený 
iba manipuláciou nádrží, resp. prevodom vody. 

 
Podľa Vodohospodárskej bilancie SR, Vodohospodárska bilancia množstva povrchových vôd za rok 

2017, SHMÚ, Bratislava 2018 hodnoty priemerných ročných prietokov v povodí Váhu sa pohybovali v rozpätí 30 
až 162 % dlhodobých hodnôt Qa1961-2000, na hlavnom toku povodia dosahovali hodnoty od 102 do 117 % 
Qa1961-2000. Maximálne priemerné mesačné prietoky v povodí boli zaznamenané vo februári a marci, v hornej 
časti povodia aj v apríli a máji pohybovali sa od 42 - 151 % príslušných dlhodobých hodnôt. Na hlavnom toku 
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dosahovali mesačné prietoky 98 - 132 % príslušných dlhodobých hodnôt. Minimálne priemerné mesačné prietoky 
boli vyhodnotené v mesiacoch január a február v hornej časti povodia a jún a august v dolnej časti povodia. Ich 
hodnoty sa pohybovali od 8 - 102 % príslušných dlhodobých hodnôt, na hlavnom toku dosahovali 80 - 100 % 
príslušných dlhodobých hodnôt.  

Celkové odbery vody (4,756 m3 .s-1 ) v povodí vzrástli oproti predchádzajúcemu roku (4,599 m3 .s-1) o 
3,4 %. Z toho celkové odbery povrchových vôd (2,404 m3 .s-1) vzrástli o 7,2 % a odbery z podzemných vôd (2,352 
m3.s-1) mierne klesli o 0,2 %. Odbery z povrchových tokov pre vodovody vzrástli o 3,5 % oproti 
predchádzajúcemu roku 2016 (z 0,345 m3 .s-1  na 0,357 m3 .s-1). Odbery pre závlahy vzrástli oproti 
predchádzajúcemu roku o 101,0 % (z 0,064 m3 .s-1 na 0,129 m3 .s-1), odbery pre priemysel vzrástli o 4,6 % oproti 
predchádzajúcemu roku (z 1,833 m3 .s-1 na 1,918 m3 .s-1). Vypúšťania vzrástli o 2,4 % (z 4,913 m3 .s-1 na 5,032 
m3 .s-1). V roku 2017 bolo v povodí Váhu 378 aktívnych a 21 pasívnych užívateľov povrchovej vody. 
Najvýznamnejšími odberateľmi povrchovej vody v povodí Váhu boli SCP a.s. Ružomberok (0,788 m3 .s-1), SE, 
Jaslovské Bohunice (0,668 m3 .s-1), Duslo a. s. Šaľa (0,281 m3 .s-1), ktorí spolu tvoria 72,1 % celého množstva 
odberov povrchových vôd v povodí. Medzi najvýznamnejších vypúšťateľov v povodí zaraďujeme vypúšťania 
SCP, a.s. ČOV Ružomberok (1,185 m3 .s-1), vypúšťania SeVS a. s., - Kanalizácia miest Žilina, Liptovský Mikuláš 
a Martin - Vrútky (0,620 m3 .s-1, 0,438 m3 .s-1, 0,301 m3 .s-1), ktorí spolu tvoria 50,5 % všetkých vypúšťaní do 
povrchových vôd. 
 ČOV v Beluši sa nachádza v zátopovom území pri prietoku storočnej vody v toku Pružinka. Podľa mapy 
povodňového ohrozenia spracované štátnym podnikom – SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK – sa 
storočná voda rozlieva na územie ČOV v hĺbke  do 1,0m. Preliatie aktivačnej nádrže nastáva pri prietoku Q100.  

III.1.6 Pôda 

Podľa bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek sa pôda hodnoteného územia nachádza v 3 
klimatických regiónoch, pričom väčšina územia sa nachádza v klimatickom regióne dostatočne teplý, suchý, 
pahorkatinný. Priemerná ročná teplota v januári sa pohybuje v intervale -1 – -3 °C a priemerná ročná teplota vo 
vegetačnom období sa pohybuje v rozmedzí 15 – 16 °C. 

Zloženie pôd je veľmi pestré. V hodnotenom území prevládajú typy pôd: 
- fluvizeme; 
- fluvizeme typické karbonátové; 
- kambizeme; 
- kambizeme pseudoglejové; 
- kambizeme typické; 
- kambizeme typické až kambizeme luvizemné; 
- litozeme a rankre; 
- luvizeme pseudoglejové až pseudogleje luvizemné; 
- rendziny typické; 
- rendziny typické a rendziny kambizemné. 

Z hľadiska charakteristiky pôdnych druhov prevládajú stredne ťažké pôdy (hlinité) so zastúpením, ďalej 
ľahké pôdy (piesočnaté a hlinitopiesočnaté), stredne ťažké pôdy – ľahšie (piesočnatohlinité) a ťažké pôdy 
(ílovitohlinité) so zastúpením. 

Z hľadiska hĺbky sa vyskytujú pôdy  hlboké, stredne hlboké pôdy aj  plytké pôdy (do 30 cm). Z hľadiska 
skeletovistosti  sa vyskytujú  pôdy bez skeletu, stredne až silne skeletovié pôdy aj slabo skeletovité pôdy. 

III.1.7 Radón 

Podľa Mapy prírodnej rádioaktivity SR (http://mapserver.geology.sk/radio), sa nachádza hodnotené 
územie v oblasti so stredným radónovým rizikom. 



90 
Navrhovateľ: 
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 
 

 
Zhotoviteľ:  
AQUA PROCON s. r. o., Projektová a inženýrská společnost, Palackého tř. 12, 612 00 Brno   
Creative, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok 
 

III.1.8 Klimatické pomery 

Na základe klimatických oblastí (Atlas krajiny, Lapin a kol., 2002) hodnotené územie zaraďujeme do 
mierne teplej klimatickej oblasti: 

- okrsku mierne teplý, mierne vlhký, s miernou zimou, pahorkatinový; 
- okrsku mierne teplý, mierne vlhký, pahorkatinový až vrchovinový; 
- okrsku mierne teplý, mierne vlhký, so studenou zimou, dolinový/kotlinový; 
- okrsku mierne teplý, vlhký, s chladnou až studenou zimou. 
Podľa pozorovaní v roku 2014 sa priemerná ročná teplota vzduchu pohybovala okolo 10,8 °C. V roku 

2014 bola maximálna teplota 34,1 °C a minimálna teplota -12,1 °C. Priemerný ročný úhrn zrážok za posledných  
5 rokov v riešenom území predstavuje 707 mm. Súvislá snehová prikrývka sa za posledných 5 rokov vyskytovala 
29 v roku. 

Veterné pomery podmieňujú miestne orografické podmienky, nakoľko hodnotené územie sa nachádza 
na rozhraní Ilavskej kotliny a Strážovských vrchov. Územie sa nachádza v oblasti, pre ktorú je typická cirkulácia 
vzduchu s prevládajúcimi vetrami severných a severovýchodných smerov. 

 
Tab. 53 Veterná ružica pre miesto objektu (meteorologická stanica Beluša) 

Smer vetra3 N NE E SE S SW W NW  
Početnosť s. vetra [%] 12,5 17,3 14,3 7,9 13,5 15,3 11,4 7,8 

Rýchlosť vetra [m.s-1] 2,5 2,5 1,9 2,2 2,1 2,5 2,3 2,4 1,3 

Zdroj: Rozptylová štúdia pre stavbu: Beluša, Čistiareň odpadových vôd, Rekonštrukcia (F. Hesek, 7/2019) 

III.1.9 Biota 

Podľa fytogeografického členenia (Futák, 1980) širšie hodnotené územie patrí do oblasti 
Západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale), obvodu podkarpatskej flóry (Praecarpaticum) a oblasti 
Strážovské a Súľovské vrchy.   

Podľa  fytogeograficko-vegetačného členenia (Pavol Plesník, Atlas krajiny SR, MZP SR, SAZP, 2002) 
sa hodnotené územia nachádza v bukovej zóne, flyšovej oblasti, v okrese Ilavská kotlina.   

Potenciálnu prirodzenú vegetáciu tvoria jednotky (Maglocký, Atlas krajiny SR, MZP SR, SAZP, 2002): 
- Lužné lesy podhorské a horské (Alnenion glutinoso-incanae); 
- Dubovo-hrabové lesy karpatské (Carici pilosae-Carpinenion);  
- Dubovo cerové lesy (Quercetum petreae-cerris); 
- Bukové lesy kvetnaté podhorské (Eu – Fagenion); 
- Dubové  xerotermofilné lesy submediteránne a skalné stepi (Quercion pubescenti-petraeae); 
- Bukové lesy vápnomilné (Cephalantero-Fagenion). 

Súčasný charakter vegetácie je výsledkom vplyvu činnosti človeka na krajinu, ktorá viedla k premene 
prirodzených pôvodných lesných porastov na poľnohospodársku krajinu, sídla a sekundárne lesy a urabnizovanú 
krajinu. Reálny rastlinný kryt predstavuje mozaiku rôznych typov antropogénne ovplyvnenej lesnej a nelesnej 
vegetácie prevažne sekundárneho charakteru.  

Z hľadiska výškovej zonácie patrí hodnotené územie do bukovo-dubového lesného vegetačného 
stupňa. 

V zastavanom území obce sa v dotknutom území  vyskytujú biotopy kategórie C - Intravilán (podľa 
Katalógu biotopov Slovenska, Daphne, 2002): 

- I - Intenzifikované travinné porasty; 
- R - Ruderalizované lúky a pasienky; 
- Z- Zástavba; 
- E - Erodované plochy; 
- I - Intravilán; 
- G -  Iné. 

 V  extraviláne sa v dotknutom  území vyskytujú biotopy kategórie B - Ostatné biotopy v extraviláne 
(podľa Katalógu biotopov Slovenska, Daphne, 2002): 
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- X5 - Úhory a extenzívne obhospodarované polia - Polia, vinice, záhrady a ovocné sady na pravidelne 
obrábaných ťažších, hlinitých pôdach, kde tradičné agrotechnické postupy bez použitia herbicídov 
umožňujú rozvoj burinovej vegetácie; 

- X7 - Intenzívne obhospodarované polia - Prevažne polia, vinice a iné trvalé poľnohospodárske kultúry, 
okrajovo aj pravidelne obhospodarované sady s použitím herbicídov, ktoré eliminujú rast väčšiny burín; 

- X9 Porasty nepôvodných drevín - Plantáže introdukovaných drevín alebo porasty spontánne sa 
šíriacich nepôvodných krov a stromov. Pre výsadby je typický pravidelný spon stromov a rovnovekosť 
porastov. Bylinný podrast v lepšom prípade zodpovedá pôvodnému lesu, väčšinou je však silno 
zmenený buď spôsobom hospodárenia (napr. topoľové kultúry), alebo sa viac prejavuje vlastný vplyv 
dreviny (napr. v porastoch agátu). 

 
Z biotopov kategórie A - Biotopy významné z hľadiska ochrany prírody, sa v dotknutom území popri 

tokoch vyskytuje biotop: 

- Br2 - Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov - Trávnaté, prípadne vysokobylinné dvoj- 
až trojvrstvové spoločenstvá, druhovo chudobné v dôsledku dominancie druhov Calamagrostis 
pseudophragmites a Phalaroides arundinacea. Ich stanovišťom sú poriečne náplavy podmáčané a 
podomieľané prúdiacou vodou, kde sa strieda litorálna a terestrická ekofáza. 
 
V rámci všeobecnej ochrany prírody a krajiny ustanovuje ochranu biotopov § 6 zákona č. 543/2002 Z. 

z. o ochrane prírody a krajiny. Biotopy národného a medzinárodného významu sú v zmysle § 2 ods. 2 zákona 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení definované nasledovne: 

- biotop európskeho významu – prírodný biotop, ktorý je v Európe ohrozený vymiznutím alebo má malý 
prirodzený areál, alebo predstavuje typické ukážky jednej alebo viacerých biogeografických oblastí 
Európy; 

- biotop národného významu – prírodný biotop, ktorý nie je biotopom európskeho významu, ale je 
v Slovenskej republike ohrozený vymiznutím alebo má malý prirodzený areál, alebo predstavuje 
typické ukážky biogeografických oblastí Slovenskej republiky. 

 Sú zastúpené biotopmi kvetnatých a vápnomilných bučín, biotopmi  javorovo- bukových horských lesov, 
lipovo-javorových sutinových lesov, podhorských lúk a suchomilných travinnobylinných a krovitých porastov. 
V nivách potokov sa vyskytujú vysokobylinné spoločenská, brehové porasty deväťsilov a biotopy podhorských 
jelšových lesov.       

 Tieto typ biotopov sa vyskytujú v širšom území, mimo dotknutého územia.   
 

Zo zoogeografického hľadiska je širšie územie súčasťou: 
- Terestrického biocyklu (Atlas krajiny SR, Jedlička, Kalivodová, 2002) - palearktickej oblasti, 

eurosibírskej podoblasti, provincie listnatých lesov a podkarpatského úseku; 
- Limnického biocyklu (Atlas krajiny SR, Hensel, Krno, 2002) - pontokaspickej provincie, podunajského 

okresu a stredoslovenskej časti.  
Živočíšstvo v širšom okolí dotknutého územia je viazané na uvedené viaceré druhy biotopov. 
V urbanizovanom území, tvoria faunu dotknutého územia  prevažne synantropné druhy viazané na 

biotopy ľudských sídiel. Uplatňujú sa tu zoocenózy nelesnej stromovej a krovinnej vegetácie a zoocenózy 
ľudských sídiel, ktoré sa prispôsobili človeku, jeho zariadeniam a aktivitám. Charakteristické sú pre ne 
predovšetkým živočíchy, ktoré u človeka a v jeho obydliach hľadajú potravu, ako jež (Erinaceus sp.), myš 
domová (Mus musculus), potkan obyčajný (Rattus norvegikus), vrabec domový (Paser domesticus), sýkorka 
veľká (Parus major) a tiež živočíchy, ktoré vyhľadávajú ľudské obydlia ako hniezdiská: lastovička obyčajná 
(Hirundo rustica), belorítka obyčajná (Delichon urbica). Druhovo najpočetnejšou skupinou sú bezstavovce. 

Živočíšstvo polí reprezentuje zajac poľný (Lepus europaeus), hraboš poľný (Microtus arvalis), jarabica 
poľná (Perdix perdix), bažant poľovný  (Phasianus colchicus), škovránok  poľný (Alauda arvensis) . 

V blízkych Strážovských vrchoch sa vyskytujú zástupcovia mäkkýšov (Mollusca), chrobákov 
(Coleoptera), motýľov (Lepidoptera). Zo stavovcov sa vyskytujú zástupcovia obojživelníkova (Amphibia) , ako 
skokan hnedý  (Rana temporaria), skokan štíhly (Rana dalmatina), ropucha bradavičnatá (Bufo bufo), ropucha 
zelená (Bufo viridis), rosnička zelená (Hyla arborea), kunka žltobruchá (Bombina variegata), mlok horský (Triturus 
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alpestris), mlok karpatský (Triturus montandoni), mlok bodkovaný (Triturus vulgaris), salamandra škvrnitá 
(Salamandra salamandra). 

Plazy (Reptilia) sú zastúpené jaštericou bystrou (Lacerta agilis), jaštericou múrovou (Podarcis muralis), 
slepúchom lámavým (Anguis fragilis), užovkou obojkovou (Natrix natrix), užovkou stromovoou (Elaphe 
longisima), jaštericou živorodou (Zootoca vivipara) a vretenicouo severnou (Vipera berus). 

Žije tu veľa významných druhov  vtáctva (Aves), ako sokol sťahovaný(Falco preregrinus) , výr skalný 
(Bubo bubo) , žlna sivá (Picus canus), orol skalný Aquila chrysaetos), bocian čierny (Ciconia nigra), včelár lesný 
(Pernis apivorus), kuvik kapcavý (Aegolius funereus) , lelek lesný (Caprimulgus europaeus), chriašteľ poľný 
(Crex crex),  ďateľ čierny (Dryocopus martius) , muchárik červenohodrlý (Ficedula parva), muchárik bielokrký 

(Ficedula albicollis) , tetrov hlucháň (Tetrao urogallus), muchár sivý (Muscicapa striata) a iné.  
Z cicavcov (Mammalia)  sa  v Strážovských vrchoch vyskytujú netopiere, ako podkovár krpatý 

(Rhinolophus hipossideros), netopier veľkouchý (Myotis bechsteini), netopier východný (Myotis blythii), netopier 
obyčajný (Myotis myotis), netopier brvitý (Myotis emarginatus). Z ostatných cicavcov sa vyskytuje kuna lesná 
(Martes martes), kuna skalná (Martes foina), hranostaj čiernochvostý (Mustela erminea), lasica myšožravá 
(Mustela nivalis), vydra riečna (Lutra lutra), jazvec lesný (Meles meles),  srnec lesný (Capreolus capreolus), jeleň 
lesný (Cervus elaphus), diviak lesný (Sus scrofa), muflón lesný (Ovis musimon). Veľké mäsožravcve sú 
zastúpené vlkom dravým (Canis lupus), rysom ostrovidom (Lynx lynx), medveďom hnedým (Ursus arctos) a 
líškou hrdzavou (Vulpes vulpes). 

III.1.10 Chránené územia 

V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa 
v katastrálnom území obce Beluša nachádzajú tieto chránené územia: 

- CHKO Strážovské vrchy – o rozlohe 30 979 ha (680,91 ha v riešenom území), zriadená Vyhláškou 
Ministerstva kultúry SSR č. 14/1989 Zb. z 27.01.1989 o Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, 
vyhlásená za účelom ochrany lesných komplexov, vzácnej flóry a fauny. V území platí druhý stupeň 
ochrany v zmysle zákona 543/2002 Z. z. 

 
 

 
Obr. 7 CHKO Strážovské vrchy 

Zdroj: www. sopsr.sk 

 



93 
Navrhovateľ: 
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 
 

 
Zhotoviteľ:  
AQUA PROCON s. r. o., Projektová a inženýrská společnost, Palackého tř. 12, 612 00 Brno   
Creative, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok 
 

V zmysle výnosu MŽP SR č. 3/2004-5.1, zo dňa 14.07.2004 (národný zoznam území európskeho 
významu) sa v hodnotenom území  nachádzajú dve lokality navrhnuté na ochranu biotopov a druhov európskeho 
významu: 

- Územie európskeho významu SKUEV0256 Strážovské vrchy – o rozlohe 29 366,39 ha (644,51 ha 
v riešenom území), vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov národného aj európskeho významu, ako aj 
vzácnych druhov fauny a flóry; 

- Územie európskeho významu SKUEV1256 Strážovské vrchy – o rozlohe 267,10 ha (v riešenom území 
26,81 ha) navrhnuté v rámci II. etapy rozširovania sústavy NATURA 2000, tzn. SKUEV0256 Strážovské 
vrchy. 

  
 

 
Obr. 8 SKUEV0256, SKUEV1256 Strážovské vrchy  

Zdroj: www. sopsr.sk 

 
V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 434/2009 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy je 
vyhlásené: 

- Chránené vtáčie územie SKCHVÚ028 Strážovské vrchy – o rozlohe 59 586 ha (647,42 ha v riešenom 
území), vyhlásené z dôvodu ochrany lesných a skalných biotopov, ako aj vzácnych druhov flóry a fauny, 
napr. sokol sťahovavý (Falco peregrinus), kuvik kapcavý (Aegolius funereus), bocian čierny (Ciconia 
nigra), tetrov hlucháň (Tetrao urogallus) a iné. 

Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadneho z uvedených chránených území. 
 
V dotknutom území sa nenachádzajú žiadne maloplošné chránené územia typu chránený areál, 

národná  prírodná pamiatka, prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny. 

V širšom území sa nachádza mokraď s názvom Pod Hložským dielcom s rozlohou 1 1125 ha. 
V dotknutom území sa nenachádza žiaden chránený strom. V bližšom okolí - v obci Lednické Rovne 

sa nachádza chránený strom – Lipa v Lednickom Rovnom - lipa malolistá (Tilia cordata Mill.) s obvodom kmeňa 
670 cm a výškou 30 m. Vek stromu sa odhaduje na 300 rokov. Význam ochrany: dendrologický význam parku 
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i okresu, lipa svojimi rozmermi i tvarom zaujíma prvé miesto v okrese. Ochranné pásmo má 2. stupeň ochrany. 
Strom bol vyhlásený za chránený VZV KÚ v Trenčíne č. 2/1996 zo 06.11.1996. V obci Medné – Tuja v Mednom – 
tuja obrovská (Thuja plicata D. Don ex L.) a Ginko v Mednom – ginko dvojlaločné (Ginko biloba L.) 

III.1.11 USES 

V území dotknutom navrhovanou činnosťou sa nachádzajú prvky ÚSES v zmysle nasledujúcich 
dokumentov: 

 Územný plán VÚC Trenčianskeho kraja, Zmeny a doplnky č. 3/2018 (AŽ PROJEKT s.r.o, 11/2018); 

 Územný plán obce Beluša (AŽ PROJEKT s.r.o, 02/2014); 

 Krajinnoekologický plán obce Beluša (AŽ PROJEKT s.r.o, 07/2010). 

 Územný plán obce Ladce, SAŽP, 2005. 
V zmysle Regionálneho územného systému ekologickej stability Trenčianskeho samosprávneho kraja 

(2011), resp. Aktualizácie prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability okresov Považská 
Bystrica (SAŽP, 2005) sa v dotknutom území vyskytujú prvky R-USES: 

 nadregionálny biokoridor – hydrický - rieka Váh; 

 regionálny biokoridor  - hydrický - potok Pružinka. 

 

 
Obr. 9 R-ÚSES Trenčianskeho samosprávneho kraja  

Zdroj: www.tsk.sk 
 

Obec Beluša má spracovaný Miestny územný systém ekologickej stability. Celkovo je navrhnutých 7 
miestnych biocentier s rozlohou 486 ha a 8 miestnych biokoridorov s celkovou dĺžkou 29 km. Biocentrá - MBc 1 
Brekov, MBc 2 Pri starej tehelni, MBc 3 Kamenica, MBc 4 Pod Vŕškom, MBc 5 Butkov, MBc 6 Nad Pohorím, MBc 
7 Kucharov vrch. Biokoridory – MBk 1 Konopný potok, MBk 2 Staré koryto Pružinky, MBk 3 Kamenický potok, 
MBk 4 Vŕšok, MBk 5 Prítok Slatinského potoka, MBk 6 Slatinský potok, MBk 7 Hložský potok, MBk 8 Kucharov 
potok. 
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Obr. 10 M-ÚSES obce Beluša 

Zdroj: www.belusa.sk 

 Obec Ladce nemá vypracovaný a schválený miestny územný systém ekologickej stability podľa  UP 
obce Ladce, SAŹP, 2005 v znení Zmien a doplnkov č. 1, Ateliér Olympia, spol. s r.o.,  2016.  

III.2 Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria 

Súčasná krajinná štruktúra, resp. druhotná krajinná štruktúra je tvorená súborom prvkov, ktoré človek 
ovplyvnil, čiastočne alebo úplne pozmenil, resp. novo vytvoril ako umelé prvky krajiny (Ružička, Ružičková, 
1973).  

Súčasnú krajinnú štruktúru hodnoteného územia tvorí urbanizovaná vidiecka krajina s prvkami 
technickej infraštruktúry. 

Prvkami súčasnej krajinnej štruktúry hodnoteného územia sú:  
- lesné spoločenstvá (lesy Strážovských vrchov)   
- nelesná drevinová vegetácia ( líniová drevinová vegetácia popri cestách, remízy, medze , pobrežné 

spoločenská, ruderálne spoločenstvá  a pod.)  
- poľnohospodárka  pôda (trvalé trávnaté porasty, intenzívne aj extenzívne obhospodarovaná 

poľnohospodárska pôda, ovocné sady),     
- vodné toky, vodné prvky  (rieka Váh, potok Pružinka, Kočkovský kanál,  
- dopravné línie a transportné línie (diaľnica D1, cestné komunikácie I.-III. triedy, nespevnené cesty, 

parkoviská, vedenia elektriny, vody zemného plynu a pod.)   
- výrobné útvary (priemyselné areály a poľnohospodárske areály) 
- obytné zóny a zmiešané zóny občianske vybavenosti a bývania.  
-  (súvislá aj nesúvislá  zástavba obytných domov v obci, polyfunkčná zástavba, zástavba občianskej 

vybavenosti s miestnymi  cestami, infraštruktúrou,  vybavenosťou prvkami záhrad a verejnej 
a vyhradenej zelene)    
V krajine sa strieda poľnohospodárska vidiecka krajina s ornou pôdou, lúkami a pasienkami s typickou 

vegetáciou, riekami a potokmi lemovaných brehovými porastmi, s remízami a medzami. 
Krajinný obraz predstavuje vizuálne vnímateľný vzhľad krajiny, ktorý je výsledkom jednoty prírodných 

podmienok, druhotnej krajinnej štruktúry  a kultúrno-historického dedičstva. Pre charakteristiku krajinného obrazu 
sú dôležité: 

http://www.belusa.sk/
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- významné lokality prírodného dedičstva; 
- významné lokality kultúrneho dedičstva; 
- „duch miesta“; 
- regionálne špecifický krajinný ráz. 

Krajinný obraz hodnoteného územia je tvorený urbanizovaným územím obcí s priemyselnými 
výrobnými zónami, obytnými zónami, zmiešanými zónami s občianskou vybavenosťou, územím 
poľnohospodárskeho a lesného charakteru  a prvkami cestnej a technickej infraštruktúry.  Významné krajinné 
prvky  hodnoteného  územia reprezentujú:  

- pohorie Biele Karpaty, 
- pohorie Strážovské vrchy, 
- Považské Podolie (Podmanínska pahorkatina), 
- potok Pružinka, 
- rieka Váh a Kočkovský kanál, 
- diaľnica D1, štátne cesty a miestne cesty a i. 

Úroveň ekologickej stability krajiny je možné vyjadriť prostredníctvom množstva ekostabilizačných 
prvkov ako  sú: lesné porasty, vodné plochy, lúky a pod., pričom významnú úlohu má aj ich vzájomné prepojenie.  

Ekologickú stabilitu zastavaného územia obce možno hodnotiť ako strednú. Ekologickú hodnotu 
krajiny Strážovských vrchov ako  vysokú. 

Scenéria krajiny 
V scenérii  krajiny  hodnoteného územia dominuje masív Strážovských vrchov a údolie rieky Váh, toky 

Pružinka a Slatinský potok. Scenériu dotknutého územia tvoria predovšetkým  urbanizované plochy s plochami 
verejnej zelene a záhrad, objektmi cestných komunikácii a   sieťou elektrických vedení.  

III.3 Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia 

Dotknutými obcami sú obec Beluša  a obec Ladce.     
 

Tab. 54 Základné údaje o dotknutých obciach 
Beluša 

Samosprávny kraj: Trenčiansky 

Okres: Púchov 

Región: Púchovský 

IČO: 00317063 

Počet obyvateľov: 5972 (2018) 

Rozloha: 5134 ha (2018) 

Hustota obyvateľov : 116,35 obyv/km2 

Ladce 

Samosprávny kraj: Trenčiansky 

Okres: Ilava 

Región: Strážovský 

IČO: 00317428 

Počet obyvateľov: 2610 (2018) 

Hustota obyvateľov : 166,35 obyv/km2 

Rozloha: 1569 ha (2018) 

III.3.1 Obyvateľstvo 

Na území obce Beluša žilo k 31.12.2012 5 828 obyvateľov. Z toho mužov bolo podľa portálu e-obce.sk 
2 836 a žien 2 992. Podrobnejší opis o demografických údajoch viď. Tab. 55.  
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Tab. 55 Demografické údaje obce Beluša k 31.12.2012 
Ukazovateľ Údaj 

Počet obyvateľov 5 828 

Z toho muži 2 836 

Z toho ženy 2 992 

Predproduktívny vek (0-14) 786 

Produktívny vek (15-54) muži 1 668 

Produktívny vek (15-59) ženy 1 962 

Poproduktívny vek (55+ Ž a 60+ M) 1 412 

Celkový prírastok (úbytok) obyvateľov -27 

Z toho muži -14 

Z toho ženy -13 

Zdroj: https://www.e-obce.sk/obec/belusa/1-sucasnost_obce.html 

 
Tab. 56 Vývoj počtu obyvateľov obce Beluša 

Rok 1970 1980 1991 2001 2011 2013 2017 

počet obyvateľov 5354 5 690 5 919 6 052 5 874 5 828 5925 

celkový prírastok 
obyvateľov 

 336 229 133 -178 -46 +97 

Zdroj:  http://www.sodbtn.sk 
 
Z tabuľky Vývoja počtu obyvateľov v obce Beluša v  rokoch 1980-2017 je zrejmé, že najväčší nárast 

celkového počtu obyvateľov bol v rokoch 1970 - 2001, po tomto období je zaznamenaný úbytok obyvateľstva až 
do roku 2017.   

Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov (r. 2011) v obci žilo v roku 2011  najviac obyvateľov vo 
vekovej skupine 20 - 59  rokov,  v produktívnom veku , spolu 3559 obyvateľov, čo je z celkového počtu z vtedy 
žijúcich obyvateľov v obci (5874) 60,6%. V poproduktívnom veku žilo v obci 1145 obyvateľov, t.j. 19,5% 
a v predproduktívnom veku  1170 obyvateľov, čo je 19,9%.  Z počtu 5874 obyvateľov bolo 2845 mužov a 3029 
žien.  

Najviac obyvateľov sa hlásilo k slovenskej národnosti (5670), 96,53%. Z ostatných národností tu žili 
obyvatelia maďarskej (0,03%), rusínskej (0,02%), ukrajinskej (0,03%), českej (0,37%), nemeckej (0,02%) 
národnosti  chorvátskej (0,02%), židovskej (0,03%), bulharskej (0,02%) národnosti. Ostatné  národnosti uviedlo 
0,12% obyvateľov  a nezistenú národnosť malo 2,81% obyvateľov .   

Podľa vierovyznania najväčšie zastúpenie mala rímskokatolícka cirkev (88,03%). Obyvatelia bez 
vyznania tvorili 4,95% a nezistené vyznanie malo 5,4% obyvateľov. Z ostatných cirkví sa obyvatelia hlásili 
k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, gréckokatolíckej cirkvi, reformovanej kresťanskej cirkvi, pravoslávnej 
cirkvi, evanjelickej metodistickej cirkvi, cirkvi adventiskov siedmeho dňa, k židovkej obci, cirkvi československej 
husitskej husitskej, cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní a bahájskej cirkvi. 

Podľa vzdelania malo 1462 obyvateľov úplné stredné vzdelanie odborné (s maturitou), t.j. 24,89%, 
nasledovali obyvatelia  s učňovským vzdelaním (bez maturity), 806 obyvateľov, t.j. 13,72%, potom bez školského 
vzdelania , spolu 780, t.j. 13,28%, potom obyvatelia so stredným odborným vzdelaním (bez maturity), spolu 759 
obyvateľov, t.j.12,92%, so základným vzdelaním, spolu 722  obyvateľov, t.j. 12,29%. Vysokoškolské vzdelanie 
bakalárske malo 135 obyvateľov, 2,3%, vysokoškolské magisterské , inžinierske , doktorské 567 obyvateľov, t.j. 
9,65% a vysokoškolské doktorandské 17 obyvateľov, t.j. 13,28%.         

V obci prevláda vidiecky  typ osídlenia (samostatne stojace rodinné domy), rozvíja sa osídlenie 
mestského typu (hromadná bytová zástavba). 

 
Na území obce Ladce  žilo k 31.12.2010 2636 obyvateľov. Z toho mužov bolo podľa www.ladce.sk  bolo 

1283 a žien 1353. Podrobnejšie  demografické údaje obsahuje nasledujúca tabuľka.  
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Tab. 57 Demografické údaje obce Ladce k 31.12.2010 
Ukazovateľ Údaj 

Počet obyvateľov 2636 

Z toho muži 1283 

Z toho ženy 1353 

Predproduktívny vek (0-14) 397 

Produktívny vek (15-54) muži 761 

Produktívny vek (15-59) ženy 900 

Poproduktívny vek (55+ Ž a 60+ M) 578 

Celkový prírastok (úbytok) obyvateľov -5 

Z toho muži 2 

Z toho ženy -7 

Zdroj: https://www.e-obce.sk/obec/belusa/1-sucasnost_obce.html 

 
Tab. 58 Vývoj počtu obyvateľov obce Ladce 

Rok 1970 1980 1991 2001 2011 2013 2017 

počet obyvateľov 2798 2851 2633 2609 2631 2632 2602 

celkový prírastok 
obyvateľov 

 53 -218 -24 22 1 -30 

Zdroj:  http://www.sodbtn.sk 
 
Z tabuľky Vývoja počtu obyvateľov v obce Beluša v  rokoch 1980-2017 je zrejmé, že najväčší úbytok  

celkového počtu obyvateľov bol v rokoch 1980 - 1991, po tomto období úbytok obyvateľstva pokračoval do r. 
2001. V r. 2001 -2013 obyvateľov mierne pribudlo, ale v r. 2017 bol opäť  zaznamenaný úbytok 33 obyvateľov.   

Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov (r. 2011) v obci žilo v roku 2011  najviac obyvateľov vo 
vekovej skupine 20 - 59  rokov,  v produktívnom veku  spolu 1590 obyvateľov, čo je z celkového počtu z vtedy 
žijúcich obyvateľov v obci (2631) 60,4%. V poproduktívnom veku žilo v obci 506 obyvateľov, t.j. 19,2% 
a v predproduktívnom veku  535 obyvateľov, čo je 20,3%.  Z počtu 2631 obyvateľov bolo 1287 mužov a 1344 
žien.  Za prácou odchádzalo z obce 516 obyvateľov. 

Najviac obyvateľov sa hlásilo k slovenskej národnosti (2378), 90,38%. Z ostatných národností tu žili 
rusínskej (0,04%), českej (0,53%), nemeckej (0,04%), rómskej (0,53%) národnosti. Ostatné  národnosti uviedlo 
0,04% obyvateľov  a nezistenú národnosť malo 8,44% obyvateľov .   

Podľa vierovyznania najväčšie zastúpenie mala rímskokatolícka cirkev (72,71%). Obyvatelia bez 
vyznania tvorili 14,06% a nezistené vyznanie malo 10,34% obyvateľov. Z ostatných cirkví sa obyvatelia hlásili 
k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, gréckokatolíckej cirkvi, pravoslávnej cirkvi, reformovanej kresťanskej 
cirkvi,  evanjelickej metodistickej cirkvi, ku kresťanským zborom a k apoštolskej cirkvi. 

  Podľa vzdelania malo 611 obyvateľov úplné stredné vzdelanie odborné (s maturitou), t.j. 23,22%, 
nasledovali obyvatelia bez školského vzdelania , spolu 402, t.j. 15,28%,  s učňovským vzdelaním (bez maturity), 
3618 obyvateľov, t.j. 13,72%, potom obyvatelia so základným vzdelaním, spolu 340  obyvateľov, t.j. 12,92%, . so 
stredným odborným vzdelaním (bez maturity), spolu 330 obyvateľov, t.j.12,54%. Vysokoškolské vzdelanie 
bakalárske malo 76 obyvateľov, 2,89%, vysokoškolské magisterské , inžinierske , doktorské 213 obyvateľov, t.j. 
8,1% a vysokoškolské doktorandské 6 obyvateľov, t.j. 0,23%.         

Podmienky pre zamestnanosť vytvára obec Beluša, blízky Púchov, Považská Bystrica a Ilava. 
Obyvateľstvo je  zamestnané najmä  v priemysle, službách a poľnohospodárstve.  

III.3.2 Sídla 

Podľa www.belusa.sk je obec Beluša je najväčšou obcou Púchovskej doliny a treťou najväčšou obcou 
na Slovensku. Obec má priemernú nadmorskú výšku 259 m n.m.  

K významným rodákom obce patria Dr. Pavol Adámi - významný v oblasti veterinárnej medicíny, MUDr. 
Emanuel Filo - vedec, lekár, pedagóg a Róbert Kasián Holba - kňazský hodnostár. 

Charakteristickými remeslami v  Beluši v minulosti bolo papučiarstvo a košikárstvo.  V r. 1893 tu vznikla 
Košíkarská škola, prvá na Slovensku, ktorá sa v r. 1900 prezentovala na Svetovej výstave v Paríži.  
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V súčasnosti  obyvatelia pracujú v okolitých priemyselných závodoch, ale aj v miestnych podnikoch a v 
obchodnej sfére. Na rozvoji regiónu sa podieľajú väčšie firmy KOVAL SYSTEMS a.s., Beluša Foods, s.r.o., BAPE 
spol. s r.o., BALTYRE, s.r.o., Agrotip, spol. s r.o. atď., ale neustále pribúdajú nové podniky. Od r. 1954 je tu 
Skúšobná stanica Ústredného kontrolného ústavu poľnohospodárstva. 

Miestna časť Belušské Slatiny ponúka cez každé ročné obdobie široký  priestor na oddych, rekreáciu, 
letné, či zimné športy, turistiku. Rovnako je belušský chotár zaujímavý aj ako poľovnícky revír. 

Od 18. storočia sú v Belušských Slatinách známe zemito sírnaté pramene na liečenie reumatických, 
vnútorných a kožných ochorení. Tesne po 1. svetovej vojne tu boli vybudované kúpele, ktoré sú v súčasnosti 
v správe rehoľných sestier. Svojím charakterom je liečivá voda podobná ako pramene v Trenčianskych 
Tepliciach. Obsahuje oxid uhličitý, minerálnu ilovatinu, síru a Glauberovu soľ. 

Časťami obce Beluša sú od r. 1976 aj Hloža a Podhorie. 
Beluša s vodovodom a plynofikáciou, ako aj s rozvetvenou sieťou obchodov a služieb čoraz viac 

nadobúda mestský charakter. V jej strede sú moderné výškové budovy, vytvorili sa nové ulice, obytné 
a oddychové časti. Toto smerovanie vývoja môže skončiť obnovením a získaním práv mesta, tak ako tomu bolo 
už v minulosti. 

Obec má relatívne dobré zastúpenie zariadení občianskej vybavenosti ako aj výrobných aktivít, 
s predpokladom vytvorenia územnotechnických podmienok pre zvýšenie možností zamestnanosti v oblasti 
výroby a terciárnej sféry. V obci je ZŠ, ZŠ umelecká, MŠ, cirkevné centrum voľného času, zdravotnícke služby sú 
ambulantné zabezpečené v zdravotnom stredisku, ktoré poskytuje základnú zdravotnícku starostlivosť. V obci sa 
nachádza záchranná zdravotná služba. Opatrovateľské služby zabezpečuje Zariadenie opatrovateľskej služby. 
Sieť kultúrnych zariadení je v obci Beluša zastúpená zariadeniami lokálneho významu, ako aj zariadeniami, ktoré 
sú regionálneho až nadregionálneho významu. Obec a okolie má predpoklady pre ďalší rozvoj predovšetkým 
svojou polohou, sústreďovaním podnikateľských aktivít regionálneho významu, svojimi výrobnými kapacitami. 
Infraštruktúrou, rozvetvenou sieťou obchodov a služieb, výstavbou moderných výškových budov v jej strede 
čoraz viac nadobúda mestský charakter a toto smerovanie vývoja môže viesť k obnoveniu štatútu mesta. 

 
Podľa www.ladce.sk má obec Ladce priemernú nadmorskú výšku  248m n.m.  

 Rozvoj obce je spojený s výstavbou železnice a cementárne. Po roku 1883  bola vybudovaná železnica 
Trenčín - Žilina. Železničná stanica bola postavená v roku 1912. Pôvodná stoličná cesta vedúca cez Ladce sa v 
roku 1939 prebudovala na modernú asfaltovú cestu. 
 V roku 1889 tu začali stavať, cementáreň ktorá ako prvá v Hornom Uhorsku vyrábala cement moderným 
spôsobom. Výstavbou cementárne sa zmenila poľnohospodárska obec na priemyselnú, čo sa prejavilo vo 
všetkých oblastiach života občanov. Továreň a jej aktivity výrazne zasiahli aj do urbanistickej štruktúry obce. 
Vznikli nové obytné štvrte. Sídlisko robotníkov malo na svoju dobu dobrý štandard. Pri výstavbe bytov a domov 
vedúcich pracovníkov továrne sa popri dobrej architektúre dbalo aj na kvalitné záhradné úpravy. Krásne lipové 
aleje spolu s parkom tvoria dodnes základnú kostru zelene v obci. Sú najhodnotnejším estetickým prvkom v 
urbanistickej štruktúre obce. V období socializmu boli vybudované nové bytové domy a obec sa ďalej rozvíjala ( 
výstavba škola a materskej školy v 70.r. 20. stor.), v r. 1933 sa začala výstavby hydrocentrály, ktorej prevádzka 
začala v r.  1936.  
 V r. 1950  bolo založené Jednotné roľnícke družstvo, od roku 1960 spojené s ďalšími obcami do 
Poľnohospodárskeho družstva Košeca. 
 K najstarším kultúrnym aktivitám patrila dychová hudba Ladčanka. Najstaršími záujmovými 
organizáciami sú Dobrovoľný požiarny zbor  (1883) a Telovýchovná jednota (1930). Z ďalších organizácií sú to  
miestna organizácia Slovenský červený kríž, Slovenský zväz drobnochovateľov, Slovenský rybársky zväz. 

Obyvatelia sú zamestnaní najmä v priemysle, poľnohospodárstve a v službách.  
Zo služieb sú tu prevádzkované:  ordinácia lekára pre dospelých, lekáreň,  bankomat, pošta, autoservis, 

prevádzky potravinovej výroby, reštauračné zariadenia, ubytovacie zariadenie, predajne potravín, drogérie, 
textilu, domácich a záhradkárskych potrieb a iné.  

Ladce majú zavedený  vodovod, vybudovanú kanalizáciu a plynofikáciu.  
V obci je ZŠ,  MŠ, súkromná umelecká škola, odborné učilište. Obec zabezpečuje opatrovateľskú službu 

a prevádzkuje obecnú knižnicu. 
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Z neziskových organizácií tu prevádzkujú svoju činnosť: OZ Materské centrum Mimčo, TJ Tatran 
cementáreň Ladce, Slovenský zväz zdravotne postihnutých, dobrovoľný hasičský zbor, Združenie technických 
a športových činností, Liga proti reumatizmu a Farská charita. Je tu farský úrad a    

III.3.3 Priemyselná výroba 

Pracovné príležitosti obyvateľom dotknutých obcí poskytujú  veľké podniky, ako  Cementáreň Ladce, 
Matador Púchov, Makyta Púchov a strojárenské firmy v Dubnici nad Váhom a Považskej Bystrici, poskytujú aj 
závody a podniky priamo v Beluši - CCN group Slovakia s.r.o. (otvorený v roku 2015, ktorým sa rozšírila tradícia 
strojárstva v obci), BAAS s.r.o, Metallform s.r.o., ktorá sa zlúčila s Gumárne Enco s.r.o., Elastomer s.r.o., Sestav 
s.r.o., Gold Pack s.r.o., Kovex . s.r.o., Koval-Systems a.s., Koval-Interiér s.r.o., V.O.D.S. a.s., Steel-Max s.r.o., 
Lusik Trade s.r.o., Joka s.r.o. V Beluši je rozvinutý najmä strojársky, gumárenský, stavebný, drevospracujúci 
a potravinársky priemysel, ďalej spracovanie plastov, nábytkársky, hutnícky, odevný a obuvnícky priemysel, 
podniky miestneho hospodárstva a služby.  

Najväčším podnikom v obci Ladce je Považská cementáreň Lace, z ďalších podnikov sa tu nachádzajú 
firmy : Drevopal ( výroba europaliet, krovov, väzníkov a palivového dreva),  RETUX – Ing.  arch. Marán Blažíček 
– kovovýroba, Lom Tunežice, TBG Doprastav – betonáreň, Kompletstav s.r.o., Pelety Ladce, Blachotrapez 
(strešné krytiny), Novaparket – Štefan Barninec (nábytok, podlahy), Renovaparket – Dušan Riecky (podlahy, 
terasy), BELL (reklama a darčekové predmety).   

III.3.4  Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 

Poľnohospodárska výroba v Beluši je zameraná na rastlinnú a živočíšnu výrobu. Rastlinná výroba sa 
zameriava prevažne na pestovanie obilovín, kukurice, olejovín, cukrovej repy, strukovín a krmovín. Živočíšnu 
výrobu predstavuje hlavne chov hovädzieho dobytka a oviec. 

Poľnohospodárska pôda zaberá z celkovej rozlohy hodnoteného územia 1 982,57 ha, čo predstavuje 
38,60 % z celkovej rozlohy územia. V rámci poľnohospodárskej pôdy sú prevládajúcimi druhmi pozemkov orná 
pôda, ktorá zaberá 993,10 ha (50,10 %) a trvalé trávnaté porasty, ktoré zaberajú 888,03 ha (44,80 %). Orná pôda 
prevláda veľkobloková, ktorá sa nachádza v rovinatej časti územia na nive rieky Váh. Bloky pásových políčok sa 
nachádzajú v kontakte so záhradami pri zastavanom území. Na prechode roviny do pahorkatiny sa nachádzajú 
menšie bloky ornej pôdy a trvalých trávnatých porastov s enklávami nelesnej drevinnej vegetácie. V južnej časti 
hodnoteného územia sú dominantné intenzívne aj extenzívne obhospodarované trvalé trávnaté porasty. Lúky 
s druhovým zložením, ktoré je blízke prirodzenému zloženiu, sa nachádzajú len v odľahlejších častiach 
hodnoteného územia. 
 V rámci živočíšnej výroby majú v riešenom území dominantné zastúpenie dva subjekty – Agrotip s.r.o. 
a Janek s.r.o. Spoločnosť Agrotip s.r.o. sa zaoberá chovom hovädzieho dobytka a chovom oviec. Farma Janek 
s.r.o. patrí medzi popredných slovenských producentov slepačích konzumných vajec a kuracieho mäsa. 
Spoločnosť Agrotip s.r.o. sa okrem živočíšnej výroby zaoberá aj rastlinnou výrobou a opravárenstvom 
poľnohospodárskych strojov. V miestnej časti obce Podhorie je lokalizovaná Farma Podhorie.   

Lesné porasty sa v hodnotenom území nachádzajú v južnej časti územia ako súčasť lesných komplexov 
Strážovských vrchov a v severozápadnej časti územia na rozhraní Považského podolia a Javorníkov. Podľa 
údajov Národného lesníckeho centra k 31.12.2004 plocha lesov v riešenom území predstavuje 2 328,88 ha, čo 
predstavuje 45 % lesnatosť územia, teda o 6 % nižšiu ako je okresný priemer. V riešenom území prevládajú 
v kategórii hospodárske (82,96 %), tzn. ochranné lesy predstavujú 17,04 %. Ochranné lesy boli vyhlásené 
z dôvodu ochrany pôdy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach a majú pôdoochrannú funkciu. 
 V obci Ladce tvorila v roku 2010 poľnohospodárska pôda výmeru 6.708.955m2, z toho orná pôda 
3.297.975m2, záhrady 350 556m2, ovocné sady 14.288 m2, trvalé trávnaté porasty 3 046 136m2. Lesné pozemky 
zaberali plochu 5.515.315m2, vodné plochy 672.784 m2, zastavané plochy 1.507.742m2  a ostatné plochy 
1.282.833m2.    
 Nachádza sa tu Farma Ladce  (PD Košeca) zameraná na živočíšnu výrobu – chov a prezimovanie 
mladých jalovíc, poľnohospodárske služby prevádzkujú firma OBERT – Bertin Zúbek, Ján Cibiček.  
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III.3.5 Cestovný ruch 

Okres Púchov ponúka vhodné podmienky pre letnú aj zimnú turistiku. K obľúbeným výletným miestam 
patrí oblasť Strážovských vrchov (Vápeč, Strážov), ale aj oblasť' Bielych Karpát s viacerými miestami vhodnými 
pre letné a zimné športy. Okres ponúka aj dostatok možností v oblasti športových aktivít. V lete je možnosť využiť 
letné kúpaliská alebo dať prednosť člnkovaniu na rieke Váh. Priaznivé sú tiež podmienky pre športový rybolov. 
Priaznivé prírodné podmienky pre rozvoj cestovného ruchu v okrese Púchov sa odzrkadľujú aj vo vhodnej 
členitosti terénu, miernych teplých klimatických podmienkach, zachovalosti a rozmanitosti prírodného potenciálu. 

Rekreačný potenciál predstavuje miestna časť obce Beluša - Belušské Slatiny, ktorá je rekreačným 
a turistickým strediskom miestneho ale i regionálneho významu na rozhraní Ilavskej kotliny a Strážovských 
vrchov, v doline Slatinského potoka, pri ceste z Beluše do Mojtína. Teplé zemito-sírnaté pramene s teplotou 19,3 
°C dali podnet k vzniku kúpeľov známych a využívaných od 18. storočia na liečenie reumatických a kožných 
chorôb. Kúpele zanikli po 2. svetovej vojne. V Belušských Slatinách je viacero minerálnych prameňov, ktoré boli 
v nedávnej minulosti využívané na prevádzku termálneho kúpaliska, ktoré je v súčasnosti mimo prevádzku. Je tu 
umiestnených viacero chatových a záhradkárskych oblastí s počtom cca 300 chát a 4-och ubytovacích zariadení 
s celoročnou prevádzkou. Z hľadiska rekreácie sa jedná o cestovný ruch orientujúci sa na pohorie Strážovských 
vrchov so zameraním na pešiu turistiku, cykloturistiku a zimné športy na lyžiarskych svahoch rekreačnej oblasti 
Mojtín (15 min. cesty autom).  

V samotnej obci Beluša sa nachádza penzión niekoľko stravovacích zariadení a športový areál 
umiestnený pred časťou Čerencové pri ceste do miestnej časti Belušské Slatiny. V okolí posudzovanej lokality sa 
plochy rekreácie mimo záhrad pri rodinných domoch nevyskytujú. 

III.3.6 Doprava a dopravné plochy 

Cestná doprava 
Prevládajúce dopravné vzťahy zaraďujú obe dotknuté obce do dopravno-gravitačného regiónu 

Severozápadné Slovensko, ktoré zahŕňa Trenčiansky a Žilinský kraj. Obec leží na križovatke z celoslovenského 
až medzinárodného hľadiska významných ciest a cez územie obce sú vedené významné dopravné koridory. Ide 
o:  

- diaľnicu D1, ktorá je zaradená do nosnej siete „krétsko – helsinských“ dopravných koridorov ako 
súčasť koridoru č. Va. (D1) – (Terst) – Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod – (Ľvov),  

- rýchlostnú komunikáciu R6 smerom na Púchov a Českú republiku, ktorá je vedená paralelne s cestou 
prvej triedy I/49 a v prvej etape je naplánovaná výstavba rýchlostnej komunikácie v polovičnom profile, 
rýchlostná komunikácia R6 na strane Českej republiky sa bude napájať na plánovanú diaľnicu Brno – 
Ostrava – Poľská republika,  

- cestu prvej triedy I/61 (Trenčín - Považská Bystrica - Žilina),  
- cestu prvej triedy I/49 (Beluša – štátna hranica SR/ČR).  

Cez obce  vedie diaľnica D1. Na trase sa nachádza jedna mimoúrovňová križovatka „Beluša". Ide o 
mimoúrovňovú križovatku, ktorá napája plánovanú rýchlostnú komunikáciu R6 a zabezpečuje výborné dopravné 
napojenie obce. 

Kostru miestnej komunikačnej siete tvoria cesty prvej triedy I/49 a I/61, ktoré boli v minulosti 
významnými koridormi vedenia tranzitnej dopravy. Doprava v obciach je zabezpečená po cestách III. triedy 
s lokálnym významom. 

 
Železničná doprava a autobusová doprava 

Dotknutými obcami prechádza hlavný ťah železničného systému, tvorí ho trať č. 120 Bratislava – Žilina 
– Košice. V osobnej doprave sú po trati prevádzkované vlaky kategórie EC (Eurocity) a IC (Intercity). Nákladná 
doprava  prevádzkovaná po tejto trati je zaradená do trás AGTC (dohoda o preprave v kombinovanej doprave) 
označená ako E63. Je to dvojkoľajná elektrifikovaná trať s max. rýchlosťou 160 km/h. Expresné vlaky v Beluši 
nestoja. V obciach sú železničné stanice.   

Autobusovú dopravu zabezpečuje viacero dopravcov.  
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Vodná doprava 
Rieka Váh v súčasnosti nie je využívaná pre vodnú dopravu. Vodná doprava je realizovaná iba 

rekreačnou formou. 
 
Letecká doprava 

Najbližšie verejné medzinárodné letisko  sa nachádza v Žiline . 

III.3.7 Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti, archeologické a paleontologické náleziská 
a geologické lokality 

Územie Beluše bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej, prvá písomná zmienka o obci je z r. 1330 
ako „terra Belos“, ako mesto sa uvádza po prvý krát v darovacej listine kráľa Ľudovíta I. z roku 1375. 
Obyvateľstvo sa venovalo prevažne poľnohospodárstvu a remeslám, obec získala viaceré práva – pivovarnícke, 
pálenícke, vincúrske, jatočné, mlynárske, tehliarske, rybné a právo lovu zveri. V roku 1534 v Beluši pôsobila 
colná stanica na vyberanie mýta, čo znamenalo obchodný styk s Českom, ale aj Poľskom a západnou Európou. 
V 17. storočí tu pôsobili cechy ševcov, debnárov a hrnčiarov, ako aj výrobne kováčov, zámočníkov, mäsiarov, 
kožušníkov, obuvníkov, tkáčov, krajčírov a klobučníkov. Pri reorganizácii verejnej správy v roku 1888 Beluša 
stráca výsady mestečka. Súčasťou obce je aj miestna časť Belušské Slatiny a od r. 1976 aj Hloža a Podhorie. 
K obci patria tiež osady Čerencové, Belušské Slatiny, Rybníky, Závažská a samota Pod Vŕškom. 

V obci sa nachádza niekoľko nehnuteľných pamiatok zapísaných v Registri nehnuteľných kultúrnych 
pamiatok SR.    

 
Tab. 59 Nehnuteľné kultúrne pamiatky v Beluši 

Pamiatkový objekt  Zauž. názov PO  Bližšie urč. PO  Číslo ÚZPF  

MOHYLNÍK Mohylník pod Hájom, 25 mohýl neskúmané 2211 

MOHYLNÍK birituálny mohylník Koščeliščo skúmané čiastočne  2211 

MOHYLNÍK mohylník Hrobice-13 mohýl neskúmané 2211 

MOHYLA mohyla za Kamenicou neskúmané 2211 

KAPLNKA kostolík sv. Anny r.k.sv. Anny 699 

KOSTOL farský kostol sv. Alžbety Uhorskej r.k.sv. Alžbety Uhorskej 699 

Zdroj : www.pamiatky.sk 

 
Z historických pamiatok sú pre obec významné nasledovné: 

Kostolík sv. Anny  
Kostolík pochádza z druhej polovice 13. storočia, stavebne bol upravený okolo roku 1300. Zachovalá 

stavba malého románskeho kostolíka sv. Anny. Portál kostolíka je už ranogotický, pôdorys a okná sú ešte 
románske. Patrí k najstarším zachovalým stavbám na Slovensku". V interiéri sa nachádzajú zvyšky fresiek.  
Farský kostol sv. Alžbety Uhorskej  
 Kostol bol postavený v roku 1560 a zasvätený sv. Alžbete Uhorskej. Vybudovali ho z pieskovca. Kostol 
postavený v renesančnom slohu, vznikol ako katolícky. Podľa kanonickej vizitácie z roku 1674, na hlavnom, ešte 
renesančnom oltári, stála socha Panny Márie na rukách s malým Ježiškom. Okolo nej boli sochy sv. Alžbety 
Uhorskej a sv. Márie Magdalény.  
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého  
 Nachádza sa v Hloži. Vznikla v roku 1766 nákladom a starosťou vtedajšej svetskej patrónky obce, 
zbožnej barónky Judity Tolvayovej, vdovy po Imrichovi Motešickom. V interiéri na oltáriku je baroková socha sv. 
Jána Nepomuckého z druhej polovice 18. storočia.  
Lurdské jaskynky  

Vo farnosti sú dve. Jedna je v Belušských Slatinách. V Jaskynke je socha Panny Márie, pred ňou kľačí 
Bernadetta, ktorej sa zjavila v roku 1879. Pred súsoším vyteká termálna voda z prameňa.  
Monument piatich prstov  

Je symbolom piatich udalostí, ktoré prehrmeli Belušou. Na ich prednej strane v hornej časti sú 
znázornené symbolmi tieto udalosti a na zadnej strane je ich detailný popis. 
Starý židovský cintorín  

https://www.pamiatky.sk/po/po?Column=UnpoNazov&Direction=Ascending&Kraj=3&Okres=23&Obec=568&KatastralneUzemie=769&SearchButton=H%C4%BEada%C5%A5
https://www.pamiatky.sk/po/po?Column=Znpo&Direction=Ascending&Kraj=3&Okres=23&Obec=568&KatastralneUzemie=769&SearchButton=H%C4%BEada%C5%A5
https://www.pamiatky.sk/po/po?Column=BupoNazov&Direction=Ascending&Kraj=3&Okres=23&Obec=568&KatastralneUzemie=769&SearchButton=H%C4%BEada%C5%A5
https://www.pamiatky.sk/po/po?Column=CUZ&Direction=Ascending&Kraj=3&Okres=23&Obec=568&KatastralneUzemie=769&SearchButton=H%C4%BEada%C5%A5
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Na okraji obce, smerom na Visolaje a Považskú Bystricu, sa nachádza starý, zabudnutý židovský 
cintorín. 

V hodnotenom  území sú v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu evidované, 
archeologické lokality zapísané v ÚZPF SR:  

- archeologická lokalita - Mohylník pod Hájom, evidovaná v ÚZPF SR pod č.2211/1,  
- archeologická lokalita - Mohylník Koščeliščo, evidovaná v ÚZPF SR pod č. 2212/1,  
- archeologická lokalita - Mohylník Hrobice,  
- archeologická lokalita - Mohyla. 

Lokality navrhnuté na vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku: 
- Hradište 1, 
- Hradište 2, 
- Hradište 3. 

 

 Podľa vlastivedného slovníka obci na Slovensku, 2. Časť, bolo na území dnešnej obce Ladce sídlisko 
a popolnicové pohrebisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej.  
 Obec sa spomína od roku 1469. Názov obce je doložený z roku 1469 ako Ledecz, z roku 1472 ako 
Ledcze, z roku 1519 ako Ledecz, z roku 1598 ako Ledez, z roku 1773 ako Ladcze, maďarsky Lédec. 
 V 18. storočí rod Motešických,   dal v Ladcoch vybudovať v roku 1747 barokový kaštieľ s rozsiahlymi 
záhradami a parkom. Ku kaštieľu grófka Judita Motešická dala pristaviť kostolík. 
 Obec patrila zemianskym rodinám Hatňanskovcov a Štefekovcov, neskôr ju Zápoľskovci pripojili 
k panstvu Košeca. V roku 1598 mala 35 domov, v roku 1720 mala 19 daňovníkov, z toho 12 želiarov, v roku 1784 
mala 97 domov, 112 rodín a 574 obyvateľov, v roku 1828 mala 63 domov a 634 obyvateľov. Zaoberali sa 
poľnohospodárstvom.  
 Po roku 1883, bola vybudovaná železnica Trenčín - Žilina. Železničná stanica bola postavená v roku 
1912. Pôvodná stoličná cesta vedúca cez Ladce sa v roku 1939 prebudovala na modernú asfaltovú cestu. 
Vytvorili sa nové možnosti pre rozvoj obce. 
 V roku 1889  tu začali stavať, cementáreň ktorá ako prvá v Hornom Uhorsku vyrábala cement moderným 
spôsobom. Výstavbou továrne sa zmenila poľnohospodárska obec na priemyselnú, čo sa prejavilo vo všetkých 
oblastiach života občanov. Dodnes je cementáreň najväčší a najstabilnejší zamestnávateľ v obci. Továreň a jej 
aktivity výrazne zasiahli aj do urbanistickej štruktúry obce. Vznikli nové obytné štvrte. Sídlisko robotníkov malo na 
svoju dobu dobrý štandard. Pri výstavbe bytov a domov vedúcich pracovníkov továrne sa popri 
dobrej architektúre dbalo aj na kvalitné záhradné úpravy. Krásne lipové aleje spolu s parkom tvoria dodnes 
základnú kostru zelene v obci. Sú najhodnotnejším estetickým prvkom v urbanistickej štruktúre obce. Rozvoj 
bytovej výstavby v období socializmu pokračoval výrazným tempom. Vybudovali sa nové bytové domy na 
relatívne dobrej technickej úrovni. Z jestvujúcich objektov občianskej vybavenosti si zaslúži pozornosť dom 
kultúry postavený v 50.rokoch v štýle tzv. socialistického realizmu s kvalitným prevedením interiérov, od 
pražských remeselníkov. 
 V roku 1933 začala výstavba hydrocentrály a jej  prevádzka v roku 1936. V roku 1950  bolo založené 
Jednotné roľnícke družstvo, ktoré sa v roku 1960 spojilo s ďalšími obcami do Poľnohospodárskeho družstva 
Košeca. 
 K najstarším kultúrnym aktivitám patrí dychová hudba Ladčanka. Najstaršími záujmovými organizáciami 
sú Dobrovoľný požiarny zbor  (1883) a Telovýchovná jednota (1930). Z ďalších organizácií sú to  miestna 
organizácia Slovenský červený kríž, Slovenský zväz drobnochovateľov, Slovenský rybársky zväz. 
 

Tab. 60 Nehnuteľné kultúrne pamiatky v Ladcoch 
Pamiatkový objekt  Zauž. názov PO  Bližšie urč. PO  Číslo ÚZPF  

Pomník pomník padlým a umučeným v SNP padlí v SNP 797 

Kaplnka kaplnka sv. Valentína r.k. sv. Valentína 742 

Kaštieľ kaštieľ Motešických chodbový solitér 742 
Park park pri kaštieli  742 
Aleja lipová alej  742 
Skleník skleník  742 
Altánok základy altánku  742 

Zdroj : www.pamiatky.sk 

https://www.pamiatky.sk/po/po?Column=UnpoNazov&Direction=Ascending&Kraj=3&Okres=23&Obec=568&KatastralneUzemie=769&SearchButton=H%C4%BEada%C5%A5
https://www.pamiatky.sk/po/po?Column=Znpo&Direction=Ascending&Kraj=3&Okres=23&Obec=568&KatastralneUzemie=769&SearchButton=H%C4%BEada%C5%A5
https://www.pamiatky.sk/po/po?Column=BupoNazov&Direction=Ascending&Kraj=3&Okres=23&Obec=568&KatastralneUzemie=769&SearchButton=H%C4%BEada%C5%A5
https://www.pamiatky.sk/po/po?Column=CUZ&Direction=Ascending&Kraj=3&Okres=23&Obec=568&KatastralneUzemie=769&SearchButton=H%C4%BEada%C5%A5
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III.4. Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia 

 Kapitola obsahuje informácie o súčasnom stave povrchových a podzemných vôd, o kontaminácii 
horninového prostredia, údaje o zaťažení hlukom, o kvalite ovzdušia, o skládkach, smetiskách a devastovaných 
plochách a zdraví ľudí.  

III.4.2 Znečistenie povrchových a podzemných vôd 

Kvalita povrchových vôd na Slovensku sa hodnotí vo vybraných monitorovacích bodoch podľa 
nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.   

Hodnotené územie patrí so povodia rieky Váh. Územím obce Beluša preteká potok Pružinka, ktorý je 
ľavostranným prítokom Váhu. V obci Beluša sa koryto Pružinky vetví na dve ramená, hlavné koryto (Beluša), 
ktoré ústi do Váhu západne od obce, kým vedľajšie rameno Staré koryto Pružinky – mlynský náhon, ktoré je 
odčlenené rozdeľovacím objektom z toku v časti nad diaľničnou estakádou, sa sčasti vracia do hlavného koryta 
v centre Beluše, ešte predtým sa z neho zľava oddeľuje ďalšie rameno, ktoré ústi do Slatinského potoka západne 
od miestnej časti Hloža. Recipientom pre ČOV Beluša je Slatinský potok, ktorý je ľavostranným prítokom Váhu. 
Na vodných tokoch v dotknutom území sa nenachádzajú žiadne monitorovacie miesta SHMÚ. Monitorovacie 
miesta v širšom území navrhovanej činnosti sú lokalizované hlavne na toku rieky Váh, Papradnianke, Bielej vode 
a Tovarskom potoku.  

 
 

 
Obr. 11 Monitorované miesta kvality povrchovej vody na Slovensku v roku 2017 

Zdroj: Monitoring kvality povrchových vôd, 2017, MŽP SR, SHMÚ, 2018 
 

Tab. 61 Zoznam monitorovacích miest SHMÚ na tokoch v okolí navrhovanej činnosti 

Povodie 
Číslo monitorovacieho 

miesta 
Typ monitoringu Miesto  odberu rkm 

Váh V231500O prevádzkový  Papradnianka - Podvažie 0,1 

V219000O základný a prevádzkový Váh - Považská Teplá 222,5 

V243501D základný a prevádzkový Biela voda - Nad Dohňanmi 5,0 

V258500D základný a prevádzkový Tovarský potok - Červený 
kameň, Trokanovo nad 

13,6 

Zdroj: Monitoring kvality povrchových vôd, 2017, MŽP SR, SHMÚ, 2018 
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 Kvalitu podzemných vôd SHMÚ sleduje podľa zákona č. 364/2004  Z.z. o vodách a podľa požiadaviek 
vyhl. MŽP SR č. 418/2010 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona SHMÚ. 

Podľa Hodnotenia kvality povrchových vôd za rok 2017 (MŽP SR, SHMÚ, 2018) vo všeobecných 
ukazovateľoch kvality vody nevyhovovala kvalita vody  NV SR č. 269/2010 Z.z. v ukazovateli dusitanový dusík 
(N-NO2) v monitorovacom mieste Biela voda  - Nad Dohňanmi (0.031 mg/l N-NO2) a v ukazovateli celkové železo 
(Fe) a hliník (Al) v monitorovacom mieste Tovarský potok - Červený kameň, Trokanovo nad (2.50 mg/l Fe; 512.1 
mg/l Al). V hydrobiologických a mikrobiologických ukazovateľoch kvality vody nevyhovovala kvalita vody NV SR 
č. 269/2010 Z.z. v širšom okolí navrhovanej činnosti v ukazovateli Sapróbny index biosestónu (SI-bios) 
v monitorovacom mieste Tovarský potok - Červený kameň, Trokanovo nad (2.60). 
   Najperspektívnejšou oblasťou pre získanie vodných zdrojov sú mezozoické a riečne sedimenty v údolí 
rieky Váh. Podľa publikácie Kvalita podzemných vôd na Slovensku, 2017, SHMÚ 2018, v riešenom území a jeho 
okolí sa prejavuje vplyv antropogénneho znečistenia na podzemné vody. Znečistenie podzemných vôd pochádza 
z infiltrácie znečistených povrchových vôd do riečnych sedimentov, z priemyselných hnojív, zrážkových vôd, 
skládok odpadov, priemyselných a odpadových vôd mestských a sídelných aglomerácií a poľnohospodárstva. 
V útvare dominantných krasovo – puklinových podzemných vôd Strážovských vrchov vykazujú podzemné vody 
dobrú kvalitu. V monitorovacom objekte v Mojtíne – Uhliská č. 1. nedošlo k prekročeniu limitných ani prahových 
hodnôt sledovaných ukazovateľov. Na území obce Beluša sa nenachádza monitorovací objekt, podľa mapy 
znečistenie podzemných vôd  (RAPANT, S. - VRANA, K. - BODIŠ, D. a kol., http://geo.enviroportal.sk/atlassr/) je 
v záujmovom území nízka (0,1 - 1,0) až stredná (1,1 - 3,0) koncentrácia celkového znečistenia. 

V miestnej časti Hloža a miestnej časti Podhorie a ostatných častiach Beluše nie je vybudovaná 
kanalizácia. Splaškové odpadové vody od obyvateľov sú v týchto lokalitách akumulované v žumpách a septikoch 
a následne vyvážané na ČOV Beluša. 

Stoková sieť je z časti v majetku obce Beluša a z časti v majetku Považskej vodárenskej spoločnosti a. 
s. Prevádzkovateľom stokovej siete v centrálnej časti obce a ČOV je Považská vodárenská spoločnosť a. s. 
Prevádzkovateľom kanalizácie a ČOV v Belušských Slatinách je obec Beluša. 

 Celková dĺžka vybudovanej kanalizačnej siete v obci je cca 9,3 km (7,3 km v centrálnej časti a 2,0 km 
v Belušských Slatinách) a 1,12 km kanalizačných prípojok (0,92 km v centrálnej časti obce a 0,2 km v Belušských 
Slatinách).  

 
ČOV Beluša s deklarovanou kapacitou 2 300 EO je umiestená na ľavom brehu Váhu, vyčistené 

odpadové vody sú vypúšťané do ramena vodného toku Pružinka (miestny názov Kamenický potok), ktorý je 
zaústený do Slatinského potoka, ktorý je ľavostranným prítokom Váhu. 

 
V Tab. 62 sú uvedené údaje o znečistení vypúšťanom ČOV Beluša. 
 

Tab. 62 Ukazovatele znečistenia vôd – súčasný stav, ČOV Beluša 

Látka Označenie 
Látkové zaťaženie 
(kg/deň) 

Vypúšťané znečistenie 
(kg/deň) 

Odbúrané 
znečistenie (kg/deň) 

Nerozpustené látky NL 70,4 5,7 64,7  

Biochemická spotreba kyslíka za 5 dní BSK5 78,6 2,0 76,6 

Chem. spotr. kyslíka Cr-metóda CHSKCr 171,6 11,3 160,3 

Celkový fosfor Pcelk 4,1 1,4 2,7 

Amoniakálny dusík N-NH4 20,3 4,6 15,7 

Celkový dusík Ncelk 26,4 6,8 19,6  

Zdroj : Navrhovateľ 

 
Podľa Registra environmentálnych záťaží SR (www.envirozataze.enviroportal.sk) sa v obci Beluša 

nachádzajú nasledovné lokality s rizikom znečistenia podzemných vôd: 
  

Tab. 63 Lokality s rizikom znečistenia podzemných vôd v obci Beluša 

Názov environmentálnej záťaže Register Identifikátor Stav 

PU (001) / Beluša - obaľovačka Register A SK/EZ/PU/724 Pravdepodobná environmentálna záťaž 
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III.4.3 Kontaminácia horninového prostredia  

V riešenom území neboli realizované podrobnejšie prieskumy znečistenia horninového prostredia a 
kvality pôdy z hľadiska možnej kontaminácie. Možnosť prípadného znečistenia sa týka horizontu dobre 
zvodnených štrkov, ktorý predstavuje útvar s vysokou zraniteľnosťou kontaminácie, ktorá by sa mohla šíriť 
riečnymi náplavami rieky Váh. V odbernom mieste Váh – pod Dubnicou sa monitorujú dnové sedimenty pričom 
v období rokov 1996 – 2003 neboli ani raz prekročené ukazovatele prekračujúce indikačnú hodnotu B 
predstavujúcu mieru prekročenia indikačných hodnôt (http://dionysos.gssr.sk/cmsgf/node/14). 

Podľa Registra environmentálnych záťaží SR (www.envirozataze.enviroportal.sk) sa v obci Beluša 
nachádzajú nasledovné lokality s rizikom znečistenia horninového prostredia: 

 
Tab. 64 Lokality s rizikom znečistenia horninového prostredia v obci Beluša 

Názov environmentálnej záťaže Register Identifikátor Stav 

PU (001) / Beluša - obaľovačka Register A SK/EZ/PU/724 Pravdepodobná environmentálna záťaž 

III.4.4 Zaťaženie hlukom 

Za zdroje hluku v obci Beluša možno považovať zastavané územie, diaľnicu D1, železnicu, 
kameňolomy – dobývací priestor Butkov a dobývací priestor Beluša, areály a výroby a poľnohospodárske areály. 
Intenzívna doprava je považovaná za prevažne líniový stresový faktor, ktorý negatívne vplýva na okolitú krajinu 
pozdĺž dopravných koridorov. Lokálnymi zdrojmi hluku sú výrobné prevádzky v obci. 

Zdrojom hluku v posudzovanom území je predovšetkým automobilová doprava, kde na základe 
dopravnej intenzity na diaľnici D1 ekvivalentná hluková hladina LA dosahuje hodnoty cez deň cca 56-58 dB a na 
privádzači rýchlostnej cesty R1A v hodnote 75-83 dB. 

V hodnotenom území sú najväčšími zdrojmi hluku automobilová doprava na diaľnici D1 s 
ekvivalentnou hlukovou hladinou LA,deň= 45 – 75 dB, LA,noc= 45 – 65 dB (www.hlukovemapy.sk), okolité 
priemyselné prevádzky a s nimi súvisiaca automobilová doprava.  

Ako podklad pre posúdenia vplyvov  prevádzky čistiarne odpadových vôd na hlukovú situáciu bola 
vypracovaná akustická štúdia. Spracovateľ (Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., 2019) vykonal meranie zvuku „in 
situ“.   
 Na základe nameraných hodnôt celkového zvuku v meracom bode M1 (pozri Príloha 2 Zámeru) 
konštatujeme, že podľa limitov prípustných hodnôt hluku z iných zdrojov pre kategóriu územia IV., územie bez 
obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály nie sú hodnoty 
celkového zvuku prekročené. Namerané hodnoty celkového zvuku  pre deň sú  38,7dB, pre večer sú  37,1 dB 
a pre noc sú 30,1dB. 

III.4.5 Kvalita ovzdušia 

Kvalitu ovzdušia v okrese Púchov ovplyvňujú najmä prírodné pomery územia a doprava, priemysel a 
poľnohospodárstvo. Povrch územia okresu je členitý, dominujú pahorkatiny až vrchoviny. V miestach výskytu 
menej odolných hornín vznikli  erózne doliny a kotliny. Popri riekach sa nachádzajú rovinaté nivy. Doliny a kotliny 
sú odlesnené. Vyskytuje sa tu pestrá mozaika krajinných typov. Z hospodárskeho hľadiska má v okrese tradíciu 
textilný a odevný priemysel, výroba pneumatík, chemický priemysel, sklárstvo, výroba stavebných hmôt 
a automobilový priemysel. Z poľnohospodárstva je významné ovocinárstvo a pestovanie cukrovej repy a obilia 
a chov hospodárskych zvierat.  Z dopravného hľadiska je dôležitá cestná a železničná doprava vedúca Považím. 

Okres Púchov nepatrí do vymedzených oblastí riadenia kvality ovzdušia. V roku 2011 sa v okrese 
Púchov nachádzalo 12 veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia a 74 stredných zdrojov znečistenia ovzdušia. 
Najväčšími znečisťovateľmi ovzdušia v okrese Púchov sú: Bioplyn Horovce (SO2,TOC), Continental Matador 
Rubber, s.r.o., Púchov (NOx, TOC), RONA a.s. Lednické Rovne (NOx), Janek spol. s.r.o., Dolný Moštenec (NH3), 
Farma Janek spol. s r.o., Beluša (NH3), Continental Matador spol. s r.o., Púchov (TOC). 
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V súlade s požiadavkami zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z.z. a 
vyhlášky MŽP SR č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia bolo územie SR rozdelené do 8 zón a 2 aglomerácií. Podľa 
takéhoto typu členenia územia SR sa hodnotí úroveň znečistenie ovzdušia pre SO2, NO2, NOx, PM10, PM2.5, 
benzén a CO. Hodnotenie znečistenia ovzdušia pre Pb, As, Cd, Ni, Hg, BaP a O3 sa vykonáva pre menej 
podrobné členenie a to len pre aglomeráciu Bratislava a zónu Slovensko. Zóna Slovensko vymedzuje územie 
Slovenskej republiky okrem územia hlavného mesta SR Bratislavy.   

Zóna Trenčiansky kraj, do ktorej patrí aj okres Púchov má rozlohu 4 502 km2 s populáciou 589 935 
obyvateľov. Prúdenie vzduchu je značne ovplyvnené orografiou a orientáciou kotliny. Najčastejšie sa vyskytujú 
vetry zo severného a severovýchodného smeru. Na nevhodné podmienky pre rozptyl a prenos exhalátov 
poukazuje aj nízka hodnota priemernej ročnej rýchlosti vetra 2,3 m.s–1. Dominantný podiel na znečistení ovzdušia 
v oblasti má energetika, menšie množstvá exhalátov emitujú zdroje chemického priemyslu a lokálne kúreniská. 
Veľký podiel na vysokej úrovni znečistenia v tejto oblasti má nízka kvalita palivovo-energetických zdrojov. 
Využívané uhlie, okrem síry, obsahuje najmä arzén. 

Meracie stanice  sú umiestnené v Prievidzi, Handlovej, Bystričanoch a najbližšia je v Trenčíne.  
Limitná hodnota na ochranu zdravia ľudí pre priemerné denné koncentrácie PM10 bola v roku 2018 

prekročená na AMS Trenčín, Hasičská. Limitná hodnota pre priemernú ročnú koncentráciu PM10 nebola v tejto 
zóne prekročená, rovnako ako limitné hodnoty pre SO2, NO2, benzén a CO a cieľová hodnota pre PM2,5.     

Limitná hodnota pre Pb, ani cieľové hodnoty pre As, Cd, Ni, O3 a PaB neboli v Zóne Trenčiansky kraj 
v roku 2018 prekročené. Priemerné ročné koncentrácie Hg sú na úrovni zodpovedajúcej pozaďovým 
koncentráciám. 

Emisie zo stredných a veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia v okrese Púchov v rokoch 2014-2018 
udáva nasledujúca tabuľka: 
 

Tab. 65 Emisie stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia v okrese Púchov 
v rokoch 2014  až 2018 

Rok/ZL v tonách 2018 2017 2016 2015 2014 

TZL 11,210 12,941 493 542 524 

SO2 40,093 36,703 76 70 64 

NO2 323,997 355,015 472 510 529 

CO 79,287 66,850 674 714 678 

III.4.6 Skládky, smetiská, devastované plochy 

V obci Beluša sa nenachádza žiadna skládka odpadu. V obci Beluša sa stará o nakladanie s odpadmi 
Spoločnosť Stredné Považie a. s., ktorá zatiaľ zabezpečuje systém triedeného zberu domového odpadu (papier, 
plasty, sklo), Spoločnosť zabezpečuje skládkovanie KO na skládke nie nebezpečných odpadov Luštek v Dubnici 
nad Váhom. V blízkosti poľnohospodárskeho družstva Agrotip s.r.o. v lokalite Rašov je lokalizovaná obecná 
kompostáreň. V obci sa nachádza zberný dvor v areáli Podniku technických služieb Obce Beluša, kde sa 
uskutočňuje aj zber elektroodpadov a odpadových batérií a akumulátorov. Od roku 2012 je možnosť v obci 
separovať aj textil , bytový textil, obuv, hračky na ďalšiu separáciu či pomoc v núdzi.  

Podrobnosti o nakladaní so zmesovým komunálnym a biologicky rozložiteľným odpadom a drobným 
stavebným odpadom na území obce, o spôsobe triedeného zberu komunálnych odpadov na území obce B eluša 
upravuje prijaté obecné nariadenie č. 3/2016. Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi a drobným stavebným 
odpadom na území obce Ladce upravuje obecné nariadenie č. 9/2016.  

Na území obce Beluša je podľa webového portálu www.trashout.ngo identifikovaných niekoľko smetísk. 

III.4.7 Súčasný zdravotný stav obyvateľstva a celková kvalita životného prostredia pre človeka 

Na celkovej kvalite životného prostredia a  zdravotného stavu obyvateľstva sa podieľajú viaceré zložky – 
a to z hľadiska vplyvov pôsobiacich v rámci širšieho regiónu ako aj vplyvov obytného prostredia v posudzovanom 
území. Kvalita životného prostredia je jedným z rozhodujúcich faktorov vplývajúcich na zdravie a priemerný vek 
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obyvateľstva. Jej priaznivý vývoj je základným predpokladom pre dosiahnutie pozitívnych trendov v základných 
ukazovateľoch zdravotného stavu obyvateľstva. 

Základným ukazovateľom úrovne životných podmienok obyvateľstva a úmrtnostných podmienok je 
stredná dĺžka života pri narodení. Predstavuje priemerný počet rokov života novorodenca, ktorý môže dosiahnuť 
pri rešpektovaní špecifickej úmrtnosti v danom období (resp. nádej na dožitie). Od roku 1994 zaznamenáva 
stredná dĺžka života v Slovenskej republike trvalý nárast.  

Medzi ďalšie základné charakteristiky zdravotného stavu obyvateľstva patrí úmrtnosť - mortalita. 
Mortalita patrí k charakteristikám zdravotného stavu odrážajúcich ekonomické, kultúrne, životné a pracovné 
podmienky. Výška ukazovateľov celkovej úmrtnosti závisí nielen od uvedených podmienok, ale ju bezprostredne 
ovplyvňuje aj veková štruktúra obyvateľstva.  

Trenčiansky kraj aj napriek pomerne nepriaznivej vekovej štruktúre obyvateľstva patrí k regiónom 
s nižšou mortalitou. Úmrtnosť spôsobuje úbytok populácie a zmena štruktúry populácie. Pri sledovaní úmrtnosti 
obyvateľstva v závislosti od veku a pohlavia je možné tak ako v republikovom priemere aj v Trenčianskom 
pozorovať nadúmrtnosť mužov. Úmrtia v dôsledku vonkajších príčin sú zastúpené najmä medzi mužmi, ktorí 
často zomierajú pri dopravných nehodách alebo aj úmyselným sebapoškodením. 

Pomery medzi predproduktívnou, produktívnou a poproduktívnou skupinou obyvateľstva vypovedajú 
o miere perspektívnosti sídelnej populácie. Zo štruktúry obyvateľstva hodnoteného územia (Trenčiansky kraj) je 
podľa základných vekových skupín zrejmý pokračujúci pokles detskej zložky populácie ako dôsledok znižujúcej 
sa pôrodnosti.           

Nádorové ochorenia podmieňujú rozličné chemické (karcinogény), fyzikálne (druhy ionizujúceho 
žiarenia) a biologické (onkogénne vírusy) činitele. Preto prevencia spočíva hlavne v odstraňovaní rizikových 
faktorov nádorovej choroby zo životného a pracovného prostredia, ako sú: znečistenie ovzdušia, ionizujúce 
žiarenie, ultrafialové žiarenie, chemické látky a v neposlednom rade fajčenie, alkohol a nevhodné stravovanie. 

Vyskytuje sa zvýšené riziko vzniku a pretrvávania alergických ochorení u detí, čo vo vyššom veku môže 
prechádzať do astmatických nálezov. V poslednom období je zaznamenaný nielen v tomto regióne nárast alergií, 
najmä polinóz prejavujúcich sa alergickou rinitídou sezónnou i celoročnou, bronchiálnej astmy no aj 
dermorespiračného syndrómu a potravinovej alergie.  

Vplyv znečisteného životného prostredia sa môže premietať aj do reprodukčného procesu človeka. 
Zvýšený výskyt vrodených vývojových chýb, samovoľných potratov a mimomaternicového tehotenstva môže 
poukazovať na mutagénne a teratogénne účinky znečisťujúcich látok, obsiahnutých v zložkách životného 
prostredia (environmentálny aspekt škodlivín v ovzduší, vode, potravinách). Osobitne významná môže byť 
kontaminácia potravinového reťazca, vplyvy chemických a fyzikálnych záťaží, najmä v oblastiach s dlhodobým 
pôsobením škodlivín.  

Trenčiansky kraj patrí k regiónom s najnižšou pôrodnosťou – natalitou v rámci republiky (je na 2. mieste 
po Bratislavskom kraji). Súčasný vývoj pôrodnosti v záujmovom regióne je charakterizovaný neustálym poklesom 
počtu živonarodených detí trvalo nízkymi hodnotami úhrnnej plodnosti ako aj celkového nástupu nového 
reprodukčného modelu správania sa mladej generácie. Miera natality je okolo 8,29 promile. 
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IV. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH 

VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA 

A O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH 

ZMIERNENIE 

IV.1 Požiadavky na vstupy 

Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sa predpokladajú požiadavky na nasledovné vstupy: 
záber pôdy, spotreba vody, elektrickej energie, nároky na dopravu a nároky na pracovnú silu, výrub drevín, 
nároky na prípravu územia. 

IV.1.1 Záber pôdy 

Navrhovaná činnosť je situovaná v Trenčianskom kraji, okrese Púchov a Ilava (pri Alternatíve 
(odkanalizovanie) 2), v obci Beluša a Ladce (pri Alternatíve (odkanalizovanie) 2) v katastrálnych územiach: 

- Beluša; 
- Hloža-Podhorie; 
- Ladce (pri Alternatíve (odkanalizovanie) 2). 

 
 Kanalizácia bude vedená priamo v miestnych komunikáciách, zelených pásoch alebo v chodníkoch.  
Pred začatím výstavby bude zhrnutá humózna vrstva pôdy na pozemkoch vedených ako orná pôda a lesná pôda.  
Vedenie kanalizácie bude umiestnené pod povrchom terénu v primeranej hĺbke cca 1,5 až 4,5 m pod úrovňou 
terénu. Po ukončení stavebných prác bude povrch terénu uvedený do pôvodného stavu. Trasa kanalizácie bude 
prechádzať cez obecné pozemky, štátne pozemky a súkromné pozemky, ktoré budú spresnené a vysporiadané 
v etape územného konania. Záber pôdy bude dočasný  a to aj na pozemkoch na poľnohospodárskej pôde 
a lesnej pôde. Trvalý záber pôdy bude len v miestach umiestnenia čerpacích staníc. Potrubie kanalizácie bude 
uložené v ryhe širokej od 1,1 m pre výtlakové potrubie odpadových vôd po 1,3 m pre gravitačné stoky. Spoločné 
vedenie výtlakového potrubia odpadových vôd a gravitačného potrubia bude mať šírku výkopu cca 1,9 m. 
Manipulačné pásy budú široké cca 5 - 6 m.   

V súvislosti s intenzifikáciou ČOV nie sú žiadne požiadavky na záber poľnohospodárskej a lesnej 
pôdy. Rekonštrukcia bude realizovaná v rámci jestvujúceho ČOV. Plochy pre zariadenie staveniska, plochy pre 
skládky materiálu a medzidepónie v rámci intenzifikácie ČOV zabezpečí zhotoviteľ stavby v rámci svojej prípravy 
stavby. Pre zariadenie staveniska budú využité priestory v areáli ČOV. 

V rámci stavebných prác bude realizovaná skrývka humusu v predpokladanej hrúbke 100 mm, humus 
bude zložený na depóniu v areáli ČOV, ďalej bude použitý k ohumusovaniu na záver stavby. Skrývka humusu 
bude vytvorená aj v zatrávnenej časti v miestach pôvodných rušených veľkých šachiet vedľa pôvodnej 
komunikácie v miestach budúcej novej časti komunikácie. V rámci prípravy stavby bude po odhumusovaní 
realizované vyrovnanie terénu v miestach budúcich nových objektov a komunikácií, predpokladá sa skrývka s 
priemernou hrúbkou 300 mm. Zásyp tejto skrývky po dokončení objektov a komunikácií bude vytvorený v 
miestach mimo nové objekty a komunikácie. 
 Vykopaná zemina sa bude skladovať priamo na mieste výstavby, mimo zastavanú časť obce, v  prípade 
potreby bude odvážaná na medziskládku v katastri obce. Umiestnenie medziskládky bude určené v projekte pre 
stavebné povolenie. Vhodná zemina bude spätne použitá na zásypy, zvyšná zemina bude uložená ba trvalú 
skládku odpadov v súlade s platnými predpismi.  
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 Počas prevádzky nevzniknú ďalšie nároky na záber pôdy. 

IV.1.3 Surovinové a energetické zdroje 

Počas výstavby bude potrebné zabezpečiť stavebné materiály, ako kamenivo, štrk, piesok, cement, 
betónové konštrukčné prvky, izolácie, drevo a pod. 

Stavebné materiály budú dovážané na stavbu dodávateľskými organizáciami z hodnoteného územia, 
alebo z jeho blízkeho okolia. Dovoz materiálov a surovín zabezpečí dodávateľ stavby.   

Elektrická energia počas výstavby bude zabezpečená napojením na verejnú rozvodnú sieť, zriadením 
staveniskovej prípojky cez staveniskový rozvádzač so samostatným meraním spotreby elektrickej energie, 
v prípade, kde to nebude možné bude použitý dieselagregát.  

Počas prevádzky budú čerpacie stanice a ČOV napojené prípojkami na verejné rozvody VN a NN 
s meraním spotreby elektrickej energie.  

IV.1.4 Spotreba elektrickej energie 

Intenzifikovaná ČOV Beluša ostane napojená z pôvodného odberného miesta. V súčasnej dobe je 
zariadenie ČOV napájené z prípojky VN 22 kV k stožiarovej trafostanici 160kVA, 22/0,4kV.  

Prevedie sa demontáž existujúcej nadzemnej VN 22 kV prípojky k existujúcej stožiarovej dvojstĺpovej 
trafostanici TS3101 a demontáž stožiarovej dvojstĺpovej trafostanice TS3101.  

Prevedie sa montáž novej káblovej nadzemnej a podzemnej prípojky VN 22 kV k navrhovanej 
kioskovej trafostanici. Prevedie sa montáž novej kioskovej trafostanice 250kVA, 22/0,4kV. 

Predpokladaná spotreba elektrickej energie počas výstavby ČOV je 6 000 kWh/rok. 
Predpokladaná spotreba elektrickej energie počas výstavby kanalizácie je 11,1 MWh. 

 
Tab. 66 Nároky na elektrickú energiu počas prevádzky ČOV 

Alternatíva (ČOV) 1 
(kWh/rok) 

Alternatíva (ČOV) 2 
(kWh/rok) 

960 406 1 040 

 
Tab. 67 Nároky na elektrickú energiu počas prevádzky ČSOV 

Čerpacia stanica Alternatíva (odkanalizovanie) 1 
(kWh/rok) 

Alternatíva (odkanalizovanie) 2 
(kWh/rok) 

ČSOV BE1 1 410 1 410 

ČSOV BE2 941 941 

ČSOV BE3 983 983 

ČSOV BE4 5 130 5 130 

ČSOV HL1 18 477 10 191 

ČSOV HL2 1 221 1 221 

ČSOV PH1 8 669 4 928 

ČSOV PH2 9 981 9 981 

ČSOV PH3 674 674 

ČSOV BS1 761 761 

ČSOV BS2 1 658 1 658 

SPOLU 49 905 37 878 

IV.1.5 Spotreba vody 

Na vodovodnú sieť budú napojené objekty ČOV Beluša. Intenzifikovaná ČOV Beluša ostane napojená 
z jestvujúcej vodovodnej prípojky. 

Počas výstavby bude možné stavenisko zásobovať pitnou vodou z miestnych zdrojov a z verejného 
vodovodu. Zásobovanie pitnou vodou pre pracovníkov intenzifikovanej čistiarne odpadových vôd v Beluši bude 
zabezpečené cez jestvujúcu vodovodnú prípojkou z vodovodnej siete. 
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Predpokladaná spotreba vody počas výstavby ČOV je 75 m3/rok. 
Predpokladaná spotreba vody počas výstavby kanalizácie je 1 550 m3. 
 

Tab. 68 Nároky na vodu počas prevádzky ČOV 
Alternatíva (ČOV) 1 

(m3/rok) 
Alternatíva (ČOV) 2 

(m3/rok) 

630 600 

 
Tab. 69 Nároky na vodu počas prevádzky ČSOV 

Čerpacia stanica Alternatíva (odkanalizovanie) 1 
(m3/rok) 

Alternatíva (odkanalizovanie) 2 
(m3/rok) 

ČSOV BE1 2 2 

ČSOV BE2 2 2 

ČSOV BE3 2 2 

ČSOV BE4 2 2 

ČSOV HL1 2 2 

ČSOV HL2 2 2 

ČSOV PH1 2 2 

ČSOV PH2 2 2 

ČSOV PH3 2 2 

ČSOV BS1 2 2 

ČSOV BS2 2 2 

SPOLU 22 22 

IV.1.6 Výrub drevín 

V súvislosti so zámerom navrhovanej činnosti „BELUŠA – KANALIZÁCIA A ČOV, II. etapa“ bol 
vykonaný predbežný dendrologický prieskum, ktorý dokladuje existujúce zastúpenie listnatých a ihličnatých 
stromov a krov/krovitých skupín v dendrologicky hodnotenom území, ich druhovú skladbu, priestorové 
umiestnenie, zdravotný stav a  spoločenskú hodnotu. Predbežný dendrologický prieskum bol spracovaný podľa 
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 24/2003 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Súčasťou 
dendrologického prieskumu bol aj návrh spoločenskej hodnoty podľa § 36 vyššie citovanej vyhlášky. Spoločenská 
hodnota drevín a prirážkové indexy v zmysle vyhlášky môžu byť upravené príslušným orgánom ochrany prírody 
v rámci výrubového konania. Terénny prieskum bol realizovaný vo vegetačnom období v auguste 2019. 

Predmetom predbežného dendrologického prieskumu bol pri Alternatíve (odkanalizovanie) 1 - 75 ks 
stromov a 25 ks krov/krovitých porastov s rozlohou 541,5 m2 a pri Alternatíve (odkanalizovanie) 2 - 83 ks stromov 
a 26 ks krov/krovitých porastov s rozlohou 556,5 m2. 

Z hľadiska zdravotného stavu je väčšina hodnotených stromov v primeranom zdravotnom stave, ktorý 
zodpovedá umiestneniu drevín. U drevín bolo zaznamenané slabé až stredné poškodenie (preschnuté koruny, 
rany po orezoch, hniloba na kmeni). Pri väčších krovitých porastoch bolo zaznamenané preschnutie stredových 
častí. 
 

Tab. 70 Druhové zastúpenie stromov  

Vedecký názov Slovenský názov 
Počet (ks) 

Alternatíva (odkanalizovanie) 1 Alternatíva (odkanalizovanie) 2 

Robinia pseudoacacia agát biely 2 2 

Pinus nigra borovica čierna 1 1 

Pseudotsuga menziesii  duglaska tisolistá 1 1 

Crataegus laevigata hloh obyčajný 1 1 

Pyrus communis hruška obyčajná 1 1 

Malus domestica jabloň domáca 4 4 

Fraxinus excelsior jaseň štíhly 2 2 

Acer pseudoplatanus javor horský 10 10 

Acer platanoides javor mliečny 11 11 
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Acer campestre javor poľný 21 21 

Alnus glutinosa jelša lepkavá 5 5 

Juglans regia orech kráľovský 2 2 

Prunus cerasifera slivka čerešňoplodá 2 2 

Prunus domestica subsp. 
Italica/forma claudiana 

slivka guľatoplodá ringlotová  1 1 

Prunus domestica slivka obyčajná 5 5 

Picea abies smrek obyčajný 6 6 

Thuja plicata tuja riasnatá 0 8 

Spolu: 75 83 

 
Tab. 71 Zastúpenie skupín krovitých porastov 

Skupina 
Rozloha (m2) 

Alternatíva (odkanalizovanie) 1 Alternatíva (odkanalizovanie) 2 

Polovždyzelené a vždyzelené listnaté kríky 6 6 

Ihličnaté kríky 9 9 

Opadavé listnaté kríky 526,5 541,5 

Spolu: 541,5 556,5 

 
Dendrologicky hodnotené územie sa nachádza v obciach Beluša a Ladce a je vymedzené novými 

trasami kanalizácie, umiestnením čerpacích staníc odpadových vôd a ČOV Beluša. V dendrologicky hodnotenom 
území boli vymedzené dendrologicky hodnotené lokality, kde dochádza k stretu navrhovanej technickej 
infraštruktúry a drevín, ktoré bude potrebné vyrúbať. Pri Alternatíve (odkanalizovanie) 1 bolo hodnotených 20 
lokalít a pri Alternatíve (odkanalizovanie) 2 bolo hodnotených 22 lokalít. Pri Alternatíve (odkanalizovanie) 2 sa 
jedna lokalita nachádzala v obci Ladce. 

Z  predbežného dendrologického prieskumu vyplynulo, že na výrub je určených: 
- pri Alternatíve (odkanalizovanie) 1 - 75 ks stromov a 25 ks krov/krovitých porastov s rozlohou 541,5 

m2, ktorých upravená spoločenská hodnota predstavuje 29 677,95 €; 
- pri Alternatíve (odkanalizovanie) 2 - 83 ks stromov a 26 ks krov/krovitých porastov s rozlohou 556,5 

m2, ktorých upravená spoločenská hodnota predstavuje 32 110,07 €. 
 
K výrubu vyrastenej zelene a odstraňovaniu kríkov v areáli ČOV nedôjde nakoľko je pôvodný areál iba 

zatrávnený.    
Súhlas orgánu ochrany prírody podľa zákona č. 543/2002 Z.z. nie je potrebný:   

a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité 
porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s 
výmerou do 20 m2; 

b) pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich 
výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu; 

c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v 
záhradách a záhradkárskych osadách. 
Podrobné dendrologické hodnotenie drevín určených na výrub bude vypracované k žiadosti o výrub 

drevín podľa zákona č. 543/2002  Z. z. ku konaniu o súhlase na výrub drevín. 

IV.1.7 Nároky na pracovnú silu  

Tab. 72 Nároky na pracovnú silu počas výstavby 
 Alternatíva 1 Alternatíva 2 

Predpokladaný počet pracovníkov Kanalizácia a vodovod 48 48 

ČOV 30 30 

SPOLU  78 78 
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Tab. 73 Nároky na pracovnú silu počas prevádzky 

  Alternatíva 1 Alternatíva 2 

Predpokladaný počet pracovníkov Kanalizácia a vodovod 1 1 

ČOV 2 2 

SPOLU  3 3 

 
Počas prevádzky budú obsluhu ČOV zabezpečovať odborne zaškolení pracovníci, ktorí budú 

zabezpečovať pravidelnú kontrolu chodu zariadení a údržbu podľa prevádzkového poriadku a návodu na údržbu 
jednotlivých zariadení ČOV. Prevádzka kanalizácie bude zabezpečená kmeňovými zamestnancami. 

IV.1.8 Nároky na dopravné riešenie a statickú dopravu 

Navrhovaná činnosť nemá nároky na statickú dopravu ani počas výstavby ani počas prevádzky.  
Doprava materiálov a pracovníkov počas výstavby  bude realizovaná po jestvujúcich štátnych  cestách I., II. a III. 
triedy a po miestnych cestách po etapách, takže dopravná prevádzka na cestách nebude významne obmedzená 
ani zaťažená. 

Počas výstavby bude priamo dotknutý výstavbou povrch vozovky, bude potrebné obmedziť dopravu na 
dotknutých úsekoch ciest, pričom môže byť ovplyvnená intenzita dopravy. Okrem toho  bude prebiehať po týchto 
cestách aj preprava materiálov a pracovníkov na stavbu. Dopravné značenie počas výstavby bude riešené 
dočasným zvislým, resp. vodorovným  dopravným značením, ktoré bude uvedené v projekte organizácie dopravy 
a v projekte organizácie výstavby. Pracovníci budú poučení o dodržiavaní bezpečnostných opatrení pri práci, 
musia mať pracovné pomôcky. 

Práce na cestách sa budú vykonávať podľa schválenej projektovej dokumentácie. Tam, kde bude 
potrebné zriadiť obchádzku, zhotoviteľ zabezpečí je označenie a údržbu. 

Spevnené povrchy v okolí staveniska musí zhotoviteľ udržiavať čisté, všetky vchody a vjazdy do 
objektov počas výkopových prác musia byť prístupne premostením kovovými platňami min. hr. 25 mm 
a s dostatočnou nosnosťou.  

Križovanie ciest bude realizované prekopaním, alebo pretláčaním v chráničke. 
Novú dopravnú infraštruktúru nie je potrebné v súvislosti s realizáciou navrhovanej činnosti budovať. 

Na uloženie vedenia na pozemkoch ciest II. a III. triedy sa vyžaduje povolenie úradu na zvláštne 
užívanie komunikácie podľa § 8 zákona c. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestného zákona) v znení 
neskorších predpisov.        

Počas prevádzky, navrhovaná činnosť nekladie nároky na obmedzenie dopravného riešenia ani na 
intenzity dopravy. Doprava počas prevádzky bude súvisieť s odvozom odpadových splaškových vôd cisternovými 
vozidlami na ČOV a s odvozom čistiarenských kalov na skládku odpadov, resp. iné využitie  a odpadov 
z prevádzky ČOV.   

IV.1.9 Nároky na prípravu územia 

Príprava územia predstavuje: 
- výrub stromov; 
- odstránenie asfaltového krytu v trase vedenia potrubí v komunikáciách. 

 
Vyvolané investície: 

- súčasťou realizácie navrhovanej činnosti sú v rámci stavebného objektu odkanalizovania - SO 02.23, 
preložky inžinierskych sietí, vyvolané prekládky podzemných a nadzemných sietí technickej 
infraštruktúry vyvolané výstavbou navrhovanej kanalizácie a súvisiacich objektov. 

- opravy narušených spevnených povrchov (asfaltové povrchy vozoviek, chodníky). 
 

Navrhovaná činnosť zasahuje do niektorých ochranných pásiem. Pre úplnosť uvádzame údaje 
o ochranných pásmach: 
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Ochranné pásmo pre železničnú trať je stanovené všeobecným šírkovým parametrom 60 m od krajnej 
osi koľaje. Stavba zasahuje do ochranného pásma železničnej trate.  

Hranice cestných ochranných pásiem sú určené zvislými plochami vedenými po oboch stranách 
komunikácie a to vo vzdialenosti: 

- cesta I. triedy (vzdialenosť od vozovky) 50 m; 
- cesta II. triedy (vzdialenosť od vozovky) 25 m; 
- cesta III. triedy (vzdialenosť od vozovky) 20 m; 
- miestne komunikácie I. a II. triedy (vzdialenosť od vozovky) 15 m. 

Ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách 
vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie krajného vodiča. Táto vzdialenosť je (podľa 
zákona č. 70/1998 Z.z.): 

- 10 m pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane; 
- 15 m pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane; 
- ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 1 kV do 110 kV vrátane je 2 m od 

krajného vodiča na každú stranu. 
Ochranné pásmo primárnej časti rozvodu tepla je vymedzené zvislými rovinami vedenými po oboch 

stranách tohto zariadenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo k tomuto zariadeniu a je stanovené: 
- pri primárnej časti rozvodu tepla v zastavanom území na každú stranu 1 m; 
- pri primárnej časti rozvodu tepla mimo zastavaného územia na každú stranu 3-5 m podľa stanovenia 

prevádzkovateľa tohto zariadenia; 
- ochranné pásmo prevádzacích staníc je vymedzené zvislými rovinami vedenými vo vodorovnej 

vzdialenosti 3 m kolmo na oplotenú hranicu objektu staníc. 
Pod ochranným pásmom plynárenských zariadení sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti 

plynárenského zariadenia merané kolmo na obrys, a to: 
- pri plynovodoch do DN 200 4 m; 
- pri plynovodoch nad DN 200 do DN 500 8 m; 
- pri plynovodoch nad 500 DN 12 m; 
- pri technologických objektoch 4 m; 
- pri nízkotlakových a strednotlakových plynovodoch a prípojkách v zastavanom území obce 1 m. 

Bezpečnostné pásmo plynárenských zariadení predstavuje priestor vymedzený vodorovnou 
vzdialenosťou od pôdorysu plynového zariadenia meraného kolmo na jeho obrys, a to pre: 

- vysokotlakové plynovody do DN 100 15 m; 
- vysokotlakové plynovody do DN 250 20 m; 
- vysokotlakové plynovody nad DN 250 40 m; 
- plynovody VVTL do DN 300 100 m; 
- plynovody VVTL do DN 500 150 m; 
- plynovody VVTL nad DN 500 200 m; 
- regulačné stanice vysokotlakové 10 m; 
- regulačné stanice veľmi vysokotlakové 20 m; 
- kompresorové stanice 200 m; 
- plniarne a stláčarne propán - butánu 100 m; 
- plynojemy do 100 m3 30 m; 
- plynojemy and 100 m3 50 m; 
- podzemné zásobníky 250 m. 

Podľa §10 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch ochranné pásmo lesov tvoria pozemky do vzdialenosti 50 
m od hranice lesných pozemkov.  

Dotknuté územie sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Dubnica stanovených rozhodnutím 
Štátnej leteckej inšpekcie zn. 01259/65-20 zo dňa 8.6.1965. Z vyhlásených ochranných pásiem Letiska Dubnica 
vyplýva nasledovné výškové obmedzenie stavieb a zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod., ktoré 
je stanovené ochranným pásmom šikmej prekážkovej roviny vzletového a približovacieho priestoru ( sklon 1:70 ) 
s výškovým obmedzením cca 367- 375,86 m n.m.B.p.v.  

Všetky podmienky týkajúce sa ochranných pásiem budú dodržané. 
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IV.2 Údaje o výstupoch 

IV.2.1 Znečistenie ovzdušia 

Počas výstavby budú zdrojmi znečistenia ovzdušia stavebné stoje a automobily používané pri 
výstavbe v priestore staveniska  a stavebná doprava. Predpokladané typy strojov, ktoré budú použité pri 
výstavbe: 

- nákladný  automobil 
- autožeriav 
- traktorbager 
- bager, kráčajúce rýpadlo 
- vrtná súprava (pre realizáciu záporového paženia a pre hĺbkové odvodnenie) 
- autodomiešavač (mix) 
- mobilný kompresor + zbíjačka 
- mobilná elektrocentrála 
- čerpadlo pre znižovanie podzemnej vody 
- finišer 
- hutniaca technika (vibračný válec, vibračná doska) 
- fréza pre odstránenie asfaltobetonového krytu komunikácií 
- dieselagregát. 

Pri výstavbe sa budú využívať dopravné trasy po jestvujúcich cestách podľa projektu organizácie 
dopravy a projektu organizácie výstavby. Nepredpokladá sa významné zvýšenie intenzity dopravy a s tým 
súvisiace znečistenie ovzdušia.  

Vplyvy počas výstavby budú časovo a priestorovo obmedzené pre jednotlivé etapy a iba na dobu 
výstavby, budú mať iba obmedzený lokálny vplyv.   
 

Počas prevádzky bude zdrojom znečistenia ovzdušia: 
1. Alternatíva (ČOV) 1 – Zachovanie dvojlinkovej koncepcie projektu z roku 2006; 
2. Alternatíva (ČOV) 2 – Prebudovanie na jednolinkovú aktiváciu. 

 
Navrhovaná kapacita ČOV je 6 756 EO pri alternatíve (ČOV) 1 a 6 224 EO pri alternatíve (ČOV) 2. 

Preto je podľa zák. č. 137/2010 Z.z. o vzduší a vyhl. MŽP SR č. 410/2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky č. 270/2014 Z.z. zaradená ako existujúci stredný zdroj 
znečisťovania do kategórie 5.3.2: 

5.  Nakladanie s odpadmi a krematória 
5.3.2:   Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa ekvivalentných obyvateľov, 

a) čistiarne  komunálnych odpadových vôd  ≥5 000 (6 756, resp. 6 224).      
ČOV Beluša bude predstavovať dlhodobý stacionárny zdroj znečistenia ovzdušia. Pri hodnotení 

vplyvov však treba prihliadať na skutočnosť, že v prípade obidvoch alternatív riešenia ide o rekonštrukciu 
a zvýšenie kapacity jestvujúcej ČOV.  
 Jestvujúca ČOV Beluša má v súčasnosti  kapacitu 2 300 EO a predstavuje malý zdroj znečistenia 
ovzdušia, je umiestnená v areáli mimo obytných zón (cca 560 m od najbližších obytných domov). Navrhuje sa jej 
rekonštrukcia a intenzifikácia. 
    
Základné parametre zdrojov znečistenia ovzdušia: 

Náhradný zdroj 
V objekte ČOV sa nachádza mobilný dieselagregát MP30 I, výkon 28 kW, spotreba 7,2 lnafty.h-1. 

Výška komína je 4,0 m, priemer koruny komína 0,08 m, výstupná rýchlosť spalín 1,7 m.s-1, teplota spalín 525 0C. 

Nulový variant 
ČOV Beluša vyprodukuje ročne 143,4 ton biologického kalu, za deň 392,9 kg. za hodinu 16,4 kg. 

Odhad emisie ČOV vychádza z analógie so skládkou. Na skládke jedna tona odpadu (kalu) uvoľní do ovzdušia 
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6,5 m3 bioplynu. Za jednu hodinu sa pri procese fermentácie kalu vytvorí 0,1066 m3 bioplynu s hustotou 1,24 
kg.m-3, t.j. 0,1322 kg bioplynu. Zapáchajúcimi zložkami bioplynu je amoniak a sírovodík. Na základe merania sa 
predpokladá, že bioplyn okrem iných látok obsahuje cca 0,1 % (1 000 ppm) amoniaku a 0,05 % (500 ppm) 
sírovodíku. Do atmosféry tak z ČOV unikne 0,1322 g.h-1 amoniaku a 0,0661 g.h-1 sírovodíka. 

Alternatíva (ČOV) 1 
ČOV Beluša vyprodukuje ročne 739,8 ton biologického kalu, za hodinu 84,5 kg. Za jednu hodinu sa pri 

procese fermentácie kalu vytvorí 0,5493 m3 bioplynu s hustotou 1,24 kg.m-3, t.j. 0,6811 kg bioplynu. Do atmosféry 
sa tak z ČOV uvoľní 0,6811 g.h-1 amoniaku a 0,3405 g.h-1 sírovodíka. 

Alternatíva (ČOV) 2 
ČOV Beluša vyprodukuje ročne 681,5 ton biologického kalu, za hodinu 77,9 kg. Za jednu hodinu sa pri 

procese fermentácie kalu vytvorí 0,5064 m3 bioplynu s hustotou 1,24 kg.m-3, t.j. 0,6279 kg bioplynu. Do atmosféry 
sa tak z ČOV uvoľní 0,6279 g.h-1 amoniaku a 0,3405 g.h-1 sírovodíka. 

Emisie znečisťujúcich látok z objektu ČOV sú uvedená v Tab. 74. 
 

Tab. 74 Emisie znečisťujúcich látok z objektu ČOV 

Zdroj ZL Alternatíva Znečisťujúca látka  Hmotnostný tok[g.h-1]  

Kal Nulový variant NH3 0,1323 

H2S 0,0661 

A1 NH3 0,6811 

H2S 0,3405 

A2 NH3 0,6279 

H2S 0,3405 

Náhradný zdroj CO 0,0047 

NO2 0,0295 

PM10 0,0059 

SO2 0,0084 

 
Zdrojom znečistenia ovzdušia je aj doprava. Počet prejazdov automobilov ČOV Beluša: 

Nulový variant 
Nákladné  automobily – cisterna objem 10 m3  2 x denne 
Osobné automobily – 2 automobily 1 x denne 

Alternatíva (ČOV) 1 
Nákladné automobily – cisterna objem 10 m3  3 x denne 
Osobné automobily – 2 automobily 1 x denne 

Alternatíva (ČOV) 2 
Nákladné automobily – cisterna objem 10 m3  3 x denne 
Osobné automobily – 2 automobily 1 x denne  

IV.2.2 Produkcia odpadových vôd 

Navrhovaná činnosť je priamo zameraná na odvedenie a čistenie odpadových vôd splaškových 
z územia obce Beluša. Predmetom navrhovanej činnosti, okrem vybudovania navrhovaných častí kanalizácie, je  
aj rekonštrukcia a rozšírenie kapacity ČOV Beluša.    

Čistiarne odpadových vôd sú zdrojom znečisťovania vôd. Podľa prílohy č. 6, časti A.1 nariadenia vlády 
SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, sú limitné hodnoty 
ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd uvedené 
v nasledovnej tabuľke: 
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Tab. 75 Limity pre splaškové odpadové vody a komunálne odpadové vody vypúšťané  
do povrchových vôd podľa nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z. 

Veľkosť 
zdroja (EO) 

CHSKCr (mg/l) BSK5 (ATM) (mg/l) NL (mg/l) N – NH4 (mg/l) Ncelk (mg/l) Pcelk (mg/l) 

 p m p m p m p m p m p m 

2 001-10 000 120 170 25 45 25 50 20(Z1) 40(Z1) - - - - 

30(Z2) 40(Z2) 

Poznámka: 
p - limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v zlievanej vzorke za určité časové obdobie. 
m - maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v kvalifikovanej bodovej vzorke. 
• Z1 – hodnoty platia pre obdobie, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 12°C. Teplota vody 
na tento účel sa považuje za nižšiu než 12°C, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa v minimálne štvorhodinových intervaloch boli 
aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie než 12°C. Hodnoty platia aj pre citlivé oblasti. 
• Z2 – ukazovateľ sa nesleduje v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 9°C. Teplota 
odpadovej vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 9°C, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa v minimálne štvorhodinových 
intervaloch boli aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie než 9°C. Ustanovenie platí aj pre citlivé oblasti. 
 

Tab. 76 Limity vypúšťaných odpadových vôd podľa Dodatku č. 1 
k Metodickému usmerneniu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z januára 2011 k 

nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie 
dobrého stavu vôd 

Veľkosť 
zdroja (EO) 

CHSKCr (mg/l) 
BSK5 (ATM) 
(mg/l) 

NL (mg/l) N – NH4 (mg/l) Ncelk (mg/l) Pcelk (mg/l) 

 p m p m p m p m p m p m 

2 001-10 000 120 170 25 45 25 50 

10 30 20 40 

2 5 20(Z1) 40(Z1) 35(Z1) 45(Z1) 

-(Z2) -(Z2) -(Z2) -(Z2) 

Poznámka: 
p - limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v zlievanej vzorke za určité časové obdobie. 
m - maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v kvalifikovanej bodovej vzorke. 
Z1 – hodnoty platia pre obdobie, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 12°C. Teplota vody 
na tento účel sa považuje za nižšiu než 12°C, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa v minimálne štvorhodinových intervaloch boli 
aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie než 12°C. Hodnoty platia aj pre citlivé oblasti. 
Z2 – ukazovateľ sa nesleduje v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 9°C. Teplota 
odpadovej vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 9°C, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa v minimálne štvorhodinových 
intervaloch boli aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie než 9°C. Ustanovenie platí aj pre citlivé oblasti. 
 

Nariadením vlády SR č. 269/2010 Z.z. sa ustanovujú: 
a) požiadavky na kvalitu povrchovej vody a kvalitatívne ciele povrchovej vody určenej na odber pitnej vody, vody 

určenej na závlahy a vody vhodnej pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb a rozsah monitorovania 
týchto vôd, 

b) limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia splaškových odpadových vôd, komunálnych odpadových vôd 
a osobitných vôd vypúšťaných do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, osobitne na ich vypúšťanie 
v citlivých oblastiach, 

c) požiadavky na vypúšťanie odpadových vôd z odľahčovacích objektov a z povrchového odtoku, 
d) limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia priemyselných odpadových vôd s obsahom škodlivých látok 

a obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do povrchových vôd. 
Všeobecné požiadavky na kvalitu povrchových vôd sú uvedené v prílohe č. 1 predmetného nariadenia. 

Kvalitatívne ciele povrchovej vody určenej na odber vody pre pitnú vodu, vody určenej na závlahy a vody vhodnej 
pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb sú uvedené v prílohe č. 2 predmetného nariadenia.  

Počas výstavby sa vznik odpadových vôd predpokladá počas čistenia ciest, chodníkov a žľabov a pri 
niektorých technológiách (betónovanie). Vznikajúce odpadové vody nebudú kontaminované a budú odvedené do 
vsaku. Množstvo odpadových vôd technologických je uvedené v Tab. 77. 

 
Tab. 77 Produkcia odpadových vôd počas výstavby 

 Alternatíva 1 Alternatíva 2 

Predpokladaná produkcia Kanalizácia 1 550 m3 1 610 m3 

ČOV 75 m3/rok 75 m3/rok 
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Počas prevádzky kanalizácie a ČOV budú vznikať odpadové vody splaškové. Stav v roku 2016  

a prognózu na roky 2024 a 2050 ukazuje nasledujúca tabuľka: 
 

Tab. 78 Množstvo vyprodukovaných odpadových vôd 

Beluša (ČOV Beluša) 

Rok 2016 2024 2050 

Odpadové vody   Jednotky Hodnota Podiel v % Hodnota Podiel v % Hodnota Podiel v % 

Domácnosti   m3/d 147.7 33.9 536.1 51.6 536.1 51.6 

Priemysel   m3/d 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Vybavenosť   m3/d 22.9 5.3 152.7 14.7 152.7 14.7 

Odpadové vody zo žúmp   m3/d 11.8 2.7 24.0 2.3 24.0 2.3 

Ostatné   m3/d 23.7 5.5 13.7 1.3 13.7 1.3 

Dažďové vody, topenie 
snehu 

  m3/d 190.3 43.7 190.3 18.3 190.3 18.3 

Balastné vody (infiltrované) 

jestv. 
kanalizácia 

m3/d 38.9 8.9 70.0 6.7 70.0 6.7 

nová 
kanalizácia 

m3/d 0.0 0.0 52.8 5.1 52.8 5.1 

Celkový nátok na ČOV   m3/d 435.4 100.0 1 039.7 100.0 1 039.7 100.0 

  
m3/rok 158 921 

 
379 477 

 
379 477 

 
Belušské Slatiny (ČOV Belušské Slatiny) 

Rok 2016 2024 2050 

Odpadové vody   Jednotky Hodnota Podiel v % Hodnota Podiel v % Hodnota Podiel v % 

Domácnosti   m3/d 3.1 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

Priemysel   m3/d 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Vybavenosť   m3/d 6.5 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

Odpadové vody zo 
žúmp 

  m3/d 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Ostatné   m3/d 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Dažďové vody, topenie 
snehu 

  m3/d 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Balastné vody 
(infiltrované) 

jestv. 
kanalizácia 

m3/d 19.5 67.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

nová 
kanalizácia 

m3/d 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Celkový nátok na ČOV   m3/d 29.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
m3/rok 10 628 

 
0 

 
0 

 
Beluša (časť odpadových vôd odvedená na ČOV Púchov) 

Rok 2016 2024 2050 

Odpadové vody   Jednotky Hodnota Podiel v % Hodnota Podiel v % Hodnota Podiel v % 

Domácnosti   m3/d 0.0 0.0 8,6 67.1 8.6 0.8 

Priemysel   m3/d 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Vybavenosť   m3/d 0.0 0.0 2.3 17.7 2.3 0.2 

Odpadové vody zo 
žúmp 

  m3/d 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Ostatné   m3/d 0.0 0.0 0.3 2.2 0.3 0.0 

Dažďové vody, topenie 
snehu 

  m3/d 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Balastné vody 
(infiltrované) 

jestv. 
kanalizácia 

m3/d 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

nová 
kanalizácia 

m3/d 0.0 0.0 1.7 13.0 1.7 0.2 

Celkový nátok na ČOV   m3/d 0.0 0.0 12.9 100.0 12.9 1.2 

  m3/rok 0  4 702  4 702  

Aglomerácia Beluša (celkom) 
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Rok 2016 2024 2050 

Odpadové vody   Jednotky Hodnota Podiel v % Hodnota Podiel v % Hodnota Podiel v % 

Domácnosti   m3/d 150.9 32.5 544.7 51.8 544.7 51.8 

Priemysel   m3/d 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Vybavenosť   m3/d 29.4 6.3 155.0 14.7 155.0 14.7 

Odpadové vody zo 
žúmp 

  m3/d 11.8 2.5 24.0 2.3 24.0 2.3 

Ostatné   m3/d 23.7 5.1 14.0 1.3 14.0 1.3 

Dažďové vody, topenie 
snehu 

  m3/d 190.3 41.0 190.3 18.1 190.3 18.1 

Balastné vody 
(infiltrované) 

jestv. 
kanalizácia 

m3/d 58.4 12.6 70.0 6.6 70.0 6.6 

nová 
kanalizácia 

m3/d 0.0 0.0 54.5 5.2 54.5 5.2 

Celkový nátok na ČOV   m3/d 464.5 100.0 1 052.5 100.0 1 052.5 100.0 

  
m3/rok 169 549 

 
384 179 

 
384 179 

 
Poznámka:  Hodnoty  uvádzané v tabuľke vychádzajú z údajov o  spotrebe vody a z prevádzkovej  a majetkovej evidencie  prevádzkovateľa  kanalizačnej a 
vodovodnej siete 

 
Tab. 79 Ukazovatele znečistenia vôd – súčasný stav, ČOV Beluša 

Látka Označenie 
Látkové zaťaženie 
(kg/deň) 

Vypúšťané znečistenie 
(kg/deň) 

Odbúrané 
znečistenie (kg/deň) 

Nerozpustené látky NL 70,4 5,7 64,7  

Biochemická spotreba kyslíka za 5 dní BSK5 78,6 2,0 76,6 

Chem. spotr. kyslíka Cr-metóda CHSKCr 171,6 11,3 160,3 

Celkový fosfor Pcelk 4,1 1,4 2,7 

Amoniakálny dusík N-NH4 20,3 4,6 15,7 

Celkový dusík Ncelk 26,4 6,8 19,6  

 
Tab. 80 Ukazovatele znečistenia vôd – stav po realizácii opatrení podľa projektu, ČOV Beluša 

Látka Označenie 
Látkové zaťaženie 
(kg/deň) 

Vypúšťané znečistenie 
(kg/deň) 

Odbúrané 
znečistenie (kg/deň) 

Alternatíva (ČOV) 1 

Nerozpustené látky NL 371,6 21,1 350,5  

Biochemická spotreba kyslíka za 5 dní BSK5 405,4 18,9 386,4 

Chem. spotr. kyslíka Cr-metóda CHSKCr 810,7 84,2 726,5 

Celkový fosfor Pcelk 16,9 2,1 14,8 

Amoniakálny dusík N-NH4 64,9 10,5 54,3 

Celkový dusík Ncelk 81,1 21,1 60,0  

Alternatíva (ČOV) 2 

Nerozpustené látky NL 342,3 20,8 321,5 

Biochemická spotreba kyslíka za 5 dní BSK5 373,4 18,7 354,7 

Chem. spotr. kyslíka Cr-metóda CHSKCr 746,9 83,2 663,7 

Celkový fosfor Pcelk 15,6 2,1 13,5 

Amoniakálny dusík N-NH4 59,8 10,4 49,4 

Celkový dusík Ncelk 74,7 20,8 53,9 

 
 

Hodnoty znečistenia na odtoku z ČOV musia spĺňať limity podľa nariadenia vlády č. 269/2010 Z.z. 
limitné hodnoty pre veľkostnú kategóriu od 2 001 do 10 000 EO pre obidve alternatívy riešenia, čím navrhovaná 
činnosť spĺňa aj limity pre BAT technológie v oblasti čistenia odpadových vôd.  
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IV.2.3 Produkcia odpadov 

Predpokladá sa vznik odpadov počas výstavby aj počas prevádzky. Pôvodcami odpadov počas 
výstavby budú dodávatelia stavebných prác. Počas výstavby sa budú odpady zhromažďovať oddelene podľa 
druhu a evidovať. Odpad zo stavebnej činnosti bude triedený, podľa druhov odpadov (železo, oceľ, plasty, betón, 
výkopová zemina, zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, odpady z čistiarní odpadových vôd) ukladaný do 
kontajnerov a následne odvážaný na materiálové zhodnotenie, resp. na zneškodnenie na skládku odpadov. 

Prebytočná zemina z výkopov bude v prípade potreby dočasne skladovaná na stavenisku, resp. 
v areáli ČOV alebo na mieste na to určenom, a následne bude použitá pri zásypoch a terénnych úpravách, 
zvyšok, ak vznikne, bude odvezený na skládku odpadu. Bilancia násypov a výkopov bude určená v realizačnej 
dokumentácii. 

Spôsob zneškodnenia odpadov bude riešený zmluvne s oprávnenou osobou. V zmluve o dielo 
s jednotlivými dodávateľmi stavebných prác budú určené podmienky nakladania s odpadmi na stavbe a spôsob 
ich zneškodnenia. Dodávatelia budú povinní viesť evidenciu odpadov vzniknutých pri ich činnosti na stavbe a po 
ukončení stavebných prác ju doložiť stavebníkovi. Evidenciu o druhoch a množstve odpadov a evidenciu o ich 
zhodnotení príp. zneškodnení  predloží stavebník  pri kolaudácii. 

Trasy odvozu odpadov budú určené v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie (POD a POV). 
Odpady, ktoré budú vznikať pri výstavbe a prevádzke sú v nasledujúcich tabuľkách zaradené do kategórií 
odpadov (ostatný odpad – O, nebezpečný odpad - N) podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov). Stavebník bude rešpektovať požiadavky vyplývajúce 
zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, kde je 
dodávateľ povinný počas stavebných prác udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a 
verejných priestranstvách, pričom výstavbu musí zabezpečiť bez prerušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a 
pešej premávky.  

 
Tab. 81 Produkcia odpadov počas výstavby – odkanalizovanie 

Číslo podskupiny 
a druhu odpadu 

Názov podskupiny a druhu odpadu 
Kategória 
odpadu 

Množstvo pre 
Alternatívu 
(odkanalizovanie) 1 

Množstvo pre 
Alternatívu 
(odkanalizovanie) 2 

17 01 BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA 

17 01 01 Betón O 231 m3 
554 t – uloženie na 
skládku 

231 m3 
554 t – uloženie na 
skládku 

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY 

17 02 03 Plasty O 11 t – uloženie na 
skládku 

11 t – uloženie na 
skládku 

17 05 ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 47 400 m3 
94 800 t – uloženie 
na skládku 

48 000 m3 
96 000 t – uloženie na 
skládku 

17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACIÍ 

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 
uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 20 100 m3 – 
recyklácia / uloženie 
na skládku 

20 100 m3 – 
recyklácia / uloženie 
na skládku 

17 03 BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 24 400 m3 – 
recyklácia / uloženie 
na skládku 

24 600 m3 – 
recyklácia / uloženie 
na skládku 

 
 

Tab. 82 Produkcia odpadov počas výstavby – ČOV 
Číslo podskupiny 
a druhu odpadu 

Názov podskupiny a druhu odpadu 
Kategória 
odpadu 

Množstvo pre 
Alternatívu (ČOV) 1 

Množstvo pre 
Alternatívu (ČOV) 2 

17 01 BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA 
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17 01 01 betón O 316,618 t 450 t 

17 01 02 tehly O 3 t 18 t 

17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika O 25 t 27 t 

17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné 
ako uvedené v 17 01 06 

O 0,5 t 3 t 

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY 

17 02 01 Drevo O 10 m3 13 m3 

17 02 02 Sklo O 0,1 t 0,12 t 

17 03 BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 0,03 t 0,03 t 

17 04 KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN 

17 04 05 železo a oceľ O 1,2 t 6 t 

17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 0,5 t 0,5 t 

17 05 ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK 

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 10 t 10 t 

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 370 t 370 t 

17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ 

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 
uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 0,2 t 0,2 t 

15 01 OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV 

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 0,1 t 0,1 t 

15 01 02 obaly z plastov O 50 kg 50 kg 

15 01 03 obaly z dreva O 0,3 m3 0,3 m3 

15 01 04 obaly z kovu O 20 kg 20 kg 

15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 
kontaminované nebezpečnými látkami 

N 10 kg 10 kg 

19 08 ODPADY Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD INAK NEŠPECIFIKOVANÉ 

19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd O 15 t 15 t 

20 03 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 200 kg 200 kg 

 
Tab. 83 Produkcia odpadov počas prevádzky 

Číslo podskupiny 
a druhu odpadu 

Názov skupiny,  podskupiny a druhu odpadu 
Kategória 
odpadu 

Množstvo pre 
Alternatívu 
(odkanalizovanie) 1 

Množstvo pre 
Alternatívu 
(odkanalizovanie) 2 

20 03 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY 

20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie O 0,8 t 0,8 t 

20 03 01 zmesový komunálny odpad O 0,5 t 0,5 t 

   
Množstvo pre 
Alternatívu (ČOV) 1 

Množstvo pre 
Alternatívu (ČOV) 2 

19 08 ODPADY Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD INAK NEŠPECIFIKOVANÉ 

19 08 01 zhrabky z hrablíc O 27,0 t 24,9 t 

19 08 02 odpad z lapačov piesku O 145,9 t 134,4 t 

19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd O 739,8 t 681,5 t 

20 03 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY 

20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie O nešpecifikované nešpecifikované 

20 03 01 zmesový komunálny odpad O nešpecifikované nešpecifikované 

 
Počas prevádzky navrhovanej činnosti bude nakladanie s komunálnym odpadom riešené zmluvne 

s oprávnenou osobou na nakladanie s  odpadmi.   
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Nakladanie s odpadmi počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sa bude riadiť platnými 
všeobecne právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve. Spôsob nakladania s odpadmi z navrhovanej 
činnosti možno charakterizovať podľa prílohy č. 1 a 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

V zmysle hierarchie odpadového hospodárstva podľa zák. č. 79/2015 Z.z. bude pôvodca počas výstavby 
nakladať s odpadmi účelne a ekonomicky podľa poradia priorít: 

a) predchádzať vzniku odpadov – napr. efektívnym plánovaním,  

b) opätovne použiť - opätovným použitím nástrojov a niektorých materiálov bez iného predbežného 
spracovania, 

c) recyklovať – vytriedené odpady budú odovzdané na recykláciu (napr. oceľ, železo, plasty, asfalt),  
d) inak zhodnocovať – mechanická úprava drvením  - betón (opätovné použitie ako podkladnej vrstvy pod 

asfaltový kryt,  po kontrole použitie čistiarenských kalov ako hojivo), 
e) zneškodňovať – na skládke odpadov (napr. zhrabky z hrablíc, odpad z lapačov piesku, kaly z čistenia 

odpadových vôd, odpad z čistenia kanalizácie a pod.). 
Zvyškový odpad, ktorý nebude možné recyklovať alebo inak zhodnotiť bude uložený na skládku 

odpadov.  
Zhodnocovanie a zneškodnenie odpadov zo stavebnej činnosti a z prevádzky možno podľa zák. 

č. 79/2015 Z. z. zaradiť do kategórií nasledovne: 

Kód Zhodnocovanie odpadov 
R4  Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín, 
R5  Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov, 

Kód  Zneškodňovanie odpadov 
D1  Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov). 
 Všetky druhy odpadov vznikajúce počas prevádzky budú zaradené v kategórii ostatný odpad. 

IV.2.4 Sadové úpravy 

V rámci navrhovanej činnosti budú zrealizované sadové úpravy areálu ČOV ako súčasť objektu SO 01 
HTÚ a sadové úpravy a náhradná výsadba za povolený výrub drevín v súlade s príslušným rozhodnutím orgánu 
ochrany prírody podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Podrobne bude SO 01 riešený 
v ďalších stupňoch prípravy projektu. 

IV.3 Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie  

Navrhovaná činnosť je zameraná na zníženie negatívnych vplyvov vypúšťania odpadových vôd na pôdu, 
horninové prostredie, podzemnú a povrchovú vodu.  

Realizáciou navrhovanej činnosti sa uskutoční nevyhnutné dobudovanie jestvujúcej verejnej kanalizácie 
v obci Beluša ako aj intenzifikácia existujúcej ČOV Beluša v zmysle záväzkov SR voči EÚ a v súlade prílohou č. 1 
Programového manuálu OPŽP (Obce v aglomeráciách nad 2 000 EO z Národného programu SR pre 
vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS). Hodnotené územie zahŕňa aglomeráciu Beluša (512851) 5 470 EO. 

Aglomerácia nemá dobudovanú stokovú sieť v rozsahu, ktorá by bola v súlade so Smernicou Rady 
91/271/EHS a Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS a jestvujúca čistiareň 
odpadových vôd nevyhovuje z hľadiska potrebnej kapacity pre predmetnú aglomeráciu. Realizáciou projektu by 
sa mali dosiahnuť nasledovné hlavné ciele projektu:  

- zvýšenie a zabezpečenie pripojenia na verejnú kanalizáciu min. na 85 % existujúcich producentov 
znečistenia v aglomerácii Beluša; 

- intenzifikácia ČOV Beluša za účelom zabezpečenia jej potrebnej kapacity pri súčasnom dosahovaní 
limitných ukazovateľov znečistenia odpadových vôd v súlade s Nariadením vlády 269/2010 Z.z. 
a smernice Rady 91/271/EHS. 
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Navrhovaným technickým riešením sa zvýši napojenosť na kanalizačnú sieť v aglomerácii zo súčasného 
stavu 2 603 EO na 6 551 obyvateľov. Súčasne sa uvažuje, že do ČOV budú zvážané odpadové vody od 6 456 
obyvateľov. 

Celková napojenosť aglomerácie na verejnú kanalizáciu bude po realizácii opatrenia 87,3 %. Vlastná 
napojenosť obyvateľstva bude 92,5 %. 

Celkovo budú po realizácii navrhovaných opatrení čistené na ČOV odpadové vody od 6 756  EO, resp. 
6 224 EO. Zlepší sa hygienický a životný štandard pre ďalší sociálno-ekonomický rozvoj riešenej oblasti. 
Napojenosť na kanalizačnú sieť zlepší kvalitu životného prostredia a tiež zlepší ochranu povrchových 
a podzemných vôd v oblasti povodia rieky Váh a hygienické podmienky života obyvateľstva. 

Realizácia navrhovanej činnosti umožní ďalší sociálno-ekonomický rozvoj dotknutej obce. 
Vypúšťané odpadové vody z ČOV budú spĺňať limity nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z., a limity 

ustanovené zákonom o ovzduší č 137/2010 Z.z., čím sa spĺňajú aj kritériá pre BAT technológie v oblasti čistenia 
odpadových vôd a ochrany ovzdušia.  

   Prevádzka ČOV a kanalizácie bude mať pozitívny vplyv na zložky životného prostredia a zdravie ľudí. 
ČOV  v Beluši má vzdialenosť od  najbližšieho obytného domu cca 560 m.  

Riziká pri výstavbe môže spôsobiť nedodržanie pracovnej disciplíny a technologických postupov 
výstavby, pri prevádzke to môže byť nesprávna manipulácia  s látkami, alebo nesprávna obsluha zariadení 
a poruchy alebo havárie. Týmto rizikám je možné predchádzať dodržiavaním pracovnej disciplíny, 
prevádzkového poriadku a technologickej disciplíny a bezpečnostných predpisov pri práci. 

Z hľadiska charakteru vplyvov sme okrem vplyvov priamych a nepriamych identifikovali vplyvy  pozitívne, 
negatívne, krátkodobé, dlhodobé, trvalé, dočasné, kumulatívne, zanedbateľné, málo významné, významné 
a nulové vplyvy (bez vplyvu).  

IV.3.1 Vplyvy na obyvateľstvo 

V obci Beluša v jej centrálnej časti je v súčasnej dobe vybudovaná sústavná kanalizačná sieť 
v nasledujúcich uliciach Slatinská (stoka AA-1, AA-1-3, AA-1-5), Ľ. Štúra (stoka AA, AA-2),  M. R. Štefánika 
(stoka AA), Žilinská (stoka AA), ul. Farská (stoka AA-3, AA-3a, AA-3-1, AA-3-1-1), ul. Partizánska, ul. M. 
Kukučína (stoka AA-7, AA-7-2, AA-7-3, AA-7-4, AA-7-5), Dr. Adámyho (stoka AA-5) a ul. Dr. Clementisa (stoka 
AA-3). Ide z prevažnej časti o jednotnú kanalizáciu (stoky AA, AA-1, AA-2, AA-3, AA-3-1), na ktorú boli postupom 
času napájané nové stoky riešené už ako splašková kanalizácia (AA-3a, AA-3-1-1, AA-5, AA-7, AA-7- 1, AA-7-2, 
AA-7-3, AA-7-4, AA-7-5). 

Do kanalizačnej siete obce Beluše je zaústené aj odvodnenie časti diaľnice D1 (8,29 ha) a úseku štátnej 
cesty I/61 (2,85 ha). 

Hlavné stoky jednotnej kanalizácie AA (ul. Ľ. Štúra a M. R. Štefánika), a AA-4 (ul. Ľ. Štúra a Slatinská) 
sa spájajú v sútokovej šachte Š35 situovanej na ul. Továrenskej pri potoku Pružinka. Ďalej pokračuje kanalizačný 
zberač A smerom k čerpacej stanici ČS2 a na ČOV Beluša. ČS 02 slúži na zachytenie hrubých nečistôt z 
dažďových vôd, reguláciu ich odtoku na ČOV a prečerpávanie do potoka Pružinka.  

Kanalizačným zberačom sú odpadové a dažďové vody privádzané do čerpacej stanice dažďových vôd 
ČS 01 v areáli ČOV Beluša. Nádrž čerpacej stanice plní predovšetkým funkciu odľahčení dažďových vôd 
pritekajúcich z ČS2 zberačom A (čerpanie do recipientu potrubiami 2xDN 400) a ďalej má funkciu mechanického 
predčistenia a čerpania odpadových vôd na čistiarenskú linku. 

V centrálnej časti obce medzi ulicami Ľ. Štúra a Farská sa nachádza jednotná kanalizácia neznámeho 
priebehu (v majetku obce), ktorá odvodňuje zástavbu v uvedenej lokalite. 

V časti obce Belušské Slatiny je severne od bývalého rekreačného areálu na ľavom brehu Slatinského 
potoka situovaná ČOV Belušské Slatiny. Do ČOV sú odpadové vody privádzané kanalizačným zberačom dl. cca 
2 km. Časť zberača (od ČOV po hotel Thermál) bola vybudovaná ako jednotná kanalizácia v 90. rokoch minulého 
storočia. Zvyšná časť zberača v dl. cca 0,7 km bola v r. 2004 postavená ako splašková kanalizácia. Zberač je 
v celej svojej dĺžke gravitačný. 

V miestnej časti Hloža a miestnej časti Podhorie a ostatných častiach Beluše nie je vybudovaná 
kanalizácia. Splaškové odpadové vody od obyvateľov sú v týchto lokalitách akumulované v žumpách a septikoch 
a následne vyvážané na ČOV Beluša. 
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Stoková sieť je z časti v majetku obce Beluša a z časti v majetku Považskej vodárenskej spoločnosti a. 
s. Prevádzkovateľom stokovej siete v centrálnej časti obce a ČOV je Považská vodárenská spoločnosť a. s. 
Prevádzkovateľom kanalizácie a ČOV v Belušských Slatinách je obec Beluša. 

Celková dĺžka vybudovanej kanalizačnej siete v obci je cca 9,3 km (7,3 km v centrálnej časti a 2,0 km 
v Belušských Slatinách) a 1,12 km kanalizačných prípojok (0,92 km v centrálnej časti obce a 0,2 km v Belušských 
Slatinách).  

V súčasnosti má obec Beluša vybudovanú časť verejnej kanalizácie, na ktorú je napojené podľa 
evidencie prevádzkovateľa 2 603 EO. Odpadové vody sú odvádzané na jestvujúcu ČOV Beluša s deklarovanou 
kapacitou 2 300 EO. 

Za odpadovú vodu zodpovedá podľa platnej legislatívy jej producent. Pokiaľ nie je možné napojenie na 
verejnú kanalizačnú sieť, je jeho povinnosťou odpadové vody splaškové odvádzať do žumpy a odpad zo žumpy 
pravidelne vyvážať do ČOV. Prax je však v mnohých prípadoch taká, že mnoho producentov má zriadené žumpy  
s vypúšťaním do trativodov, vodných tokov, na polia, do dažďovej kanalizácie, alebo do dažďových rigolov. 
Takýmto vypúšťaním splaškových odpadových vôd potom ohrozujú životné prostredie.   

Takého praktiky spôsobujú nielen priame ohrozenie zdravia obyvateľov, ale aj kontamináciu vodných 
tokov a povrchových vôd, zhoršenie kyslíkového režimu vôd a následne ohrozenie vodných živočíchov a rastlín.  
Kontaminácia povrchových vôd môže obmedziť ich hospodárske a rekreačné využívanie.      

Podľa rozsahu navrhovanej činnosti predpokladáme, že pri jej výstavbe budú dotknutí takmer všetci 
obyvatelia obce alebo aj občania pracujúci, prípadne využívajúci cesty, na ktorých sa bude realizovať výstavba 
vodovodu a kanalizácie a prechádzajúci v blízkosti navrhovanej činnosti počas výstavby. Počas prevádzky budú 
dotknutí hlavne obyvatelia obce, ktorí nie sú v súčasnosti napojení na verejnú kanalizáciu. 

Realizáciou navrhovanej činnosti sa očakáva, že:  
- sa zlepší hygienický a životný štandard obyvateľov a vytvoria sa podmienky pre ďalší sociálno-

ekonomický rozvoj obce Beluša;  
- sa zlepší kvalita života obyvateľov; 
- nebude dochádzať k znečisťovaniu horninového prostredia a podzemných a povrchových vôd  

vypúšťaním odpadových vôd priamo do životného prostredia; 
- zlepší sa ochrana povrchových a podzemných vôd v oblasti povodia rieky Váh. 

Navrhovaná činnosť bude realizovaná podľa stavebného povolenia, ktoré bude zohľadňovať všetky 
podmienky tak, aby bolo zabezpečené dodržanie platných legislatívnych predpisov. 
 
Pohoda a kvalita života 

Počas výstavby navrhovanej činnosti sa predpokladá zanedbateľný vplyv na kvalitu života obyvateľstva 
a pracujúcich v najbližšom okolí stavby. Predpokladá sa dočasné mierne zvýšenie intenzity stavebnej dopravy po 
prístupových komunikáciách počas stavebných prác. Stavebné mechanizmy a stavebná doprava bude zdrojom 
hluk a vibrácií a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Počas výstavby budú občania musieť strpieť dočasné 
dopravné obmedzenia. Počas výstavby vzniknú nové pracovné miesta pre 78 pracovníkov.   

Vplyvy na pohodu a kvalitu života počas výstavby hodnotíme ako dočasné, časovo a priestorovo 
obmedzené  a málo významné. 

Prevádzka navrhovanej činnosti zlepší kvalitu života obyvateľov, zabezpečí environmentálne prijateľné 
odvedenie a zneškodnenie odpadových splaškových vôd a umožní ďalší rozvoj obcí.   

Vplyvy na pohodu a kvalitu života počas prevádzky hodnotíme ako dlhodobé, regionálneho významu,  
pozitívne.  

 
Hluk a vibrácie 

Akustická situácia sa posudzuje v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z., vyhlášky MZ SR 
č. 237/2009 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z. a v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. 

Počas výstavby zdrojom hluku a vibrácií bude stavebná činnosť a stavebná doprava. Pôsobenie hluku 
bude časovo obmedzené počas vlastnej výstavby, hluk bude pôsobiť iba lokálne. Tieto vplyvy  sa predpokladajú 
krátkodobé a časovo obmedzené a nemali by mať významný negatívny vplyv na okolité prostredie. Používané 
stavebné mechanizmy musia spĺňať hlukové limity určené legislatívou. Predpokladané krátkodobé zaťaženie 
hlukom zo stavebných strojov  je 70 - 85 dB. 

Vibrácie budú produkované najmä pri práci zemných strojov (bagre, nakladače, vibračné plošiny) a pri  
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prevádzke  nákladnej dopravy zabezpečujúcej prepravu stavebných materiálov. Vibrácie zo strojných zariadení 
budú utlmené už samotnou konštrukciou zariadení.  

Počas prevádzky bude zdrojom hluku technologické zariadenie ČOV (čerpadlá, prevádzka 
mechanického predčistenia, prevzdušňovací systém aktivačných nádrží, procesy v kalovej nádrži, zvozové 
hospodárstvo, kalové hospodárstvo).  

Ochrana proti hluku z dúcharne bude riešená umiestnením tlmičov hluku na vetracie otvory 
a protihlukovým zhotovením vstupných dverí.  

Technické a technologické zabezpečenie výstavby navrhovanej činnosti, ako aj spôsob manipulácie so 
stavebnými materiálmi, odpadmi a strojmi počas výstavby navrhovanej činnosti budú v dostatočnej miere 
zabraňovať priamemu kontaktu a dlhodobej expozícii pracovníkov a obyvateľov rizikovými faktormi.  

Prípustné hodnoty akustického tlaku vzduchu ukazuje Tab. 84. 
 

Tab. 84 Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí 

Kat. 
územia 

Opis chráneného územia alebo  
vonkajšieho priestoru 

Ref. čas. 
inter. 

Prípustné hodnoty (dB) 

Hluk z dopravy 

Hluk 
z iných 
zdrojov 
LAeq, p 

 

Pozemná 
a vodná 
doprava 

b) c) 

LAeq, p 
 

Železn. 
dráhy c) 
LAeq, p 

 

Letecká doprava 

LAeq, p 
 

LASmax, p 
 

I Územie s osobitnou ochranou pred 
hlukom, napr. kúpeľné miesta, 
kúpeľné a liečebné areály 

deň 
večer 
noc 

45 
45 
40 

45 
45 
40 

50 
50 
40 

70 
70 
60 

45 
45 
40 

II Priestor pred oknami obytných 
miestností bytových a rodinných 
domov, priestor pred oknami 
chránených miestností školských 
budov, zdravotníckych zariadení 
a iných chránených objektov d) 
rekreačné územie 

deň 
večer 
noc 

50 
50 
45 

50 
50 
45 

55 
55 
45 

75 
75 
65 

50 
50 
45 

III Územie ako v kategórii II v okolia) 
diaľnic, ciest I. a II. triedy, miestnych 
komunikácií s hromadnou dopravou, 
železničných dráh a letísk, mestské 
centrá 

deň 
večer 
noc 

60 
60 
50 

60 
60 
55 

60 
60 
50 

85 
85 
75 

50 
50 
45 

IV Územie bez obytnej funkcie a bez 
chránených vonkajších priestorov, 
výrobné zóny, priemyselné parky, 
areály závodov 

deň 
večer 
noc 

70 
70 
70 

70 
70 
70 

70 
70 
70 

95 
95 
95 

70 
70 
70 

Poznámka: 
a) Okolie je: 
1. územie do vzdialenosti 100 m od osi vozovky alebo od osi priľahlého jazdného pásu pozemnej komunikácie, 
2. územie do vzdialenosti 100 m od osi priľahlej koľaje železničnej dráhy, 
3. územie do vzdialenosti 500 m od okraja pohybových plôch letísk, územie do vzdialenosti 1 000 m od osi vzletových a pristávacích dráh 
a územie do vzdialenosti 1 000 m od kolmého priemetu určených letových trajektórií s dĺžkou priemetu 6 000 m od okraja vzletových a 
pristávacích dráh letísk. 
b) Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy. 
c) Zástavky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železničnej, vodnej dopravy a stanovištia taxislužieb určené na nastupovanie a 
vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy. 
d) Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. školy počas vyučovania a pod. 

 
Organizácia výstavby sa bude riadiť Projektom organizácie výstavby a Projektom organizácie dopravy, 

ktoré budú súčasťou dokumentácie pre stavebné povolenie a budú schválené v stavebnom konaní. 
ČOV v Beluši má vzdialenosť od najbližšieho obytného domu cca 560 m. Nepredpokladá sa, že samotná 

navrhovaná činnosť počas prevádzky svojim pôsobením na okolie, spôsobí významné zhoršenie hlukovej 
situácie. 
 Na základe vykonanej predikcie akustických pomerov (Akustická štúdia, Klub ZPS vo vibroakustike  
s.r.o., 2019, Príloha 2)   v záujmovom území od emisie hluku z mobilných a stacionárnych zdrojov, ktoré súvisia 
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iba s prevádzkou „Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd - Beluša“, pre denný, večerný a nočný čas 
konštatujeme, že podľa limitov prípustných hodnôt hluku z iných zdrojov pre kategóriu územia IV., územie bez 
obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov a pre 
kategóriu územia III., v priestore pred oknami obytných miestností rodinného domu vo vzdialenosti cca 560m od 
posudzovaného zámeru a vo výpočtových bodoch V2 a V3: 

- pre denný čas PH nie je prekročená 1),2), 
- pre večerný čas PH nie je prekročena1),2,, 
- pre nočný čas PH nie je prekročena1),2). 

Poznámka:  
1) Pre hluk z iných zdrojov, ktoré súvisia iba s činnosťou navrhovaného zámeru „Rekonštrukcia čistiarne 

odpadových vôd - Beluša“ porovnávame posudzovane hodnoty s PH platnými – pre hluk z iných zdrojov pre 

časový interval denný a večerný čas 50 dB a nočný čas 45 dB. 
2) Konštatovanie platí za podmienky dodržania hodnoty akustických veličín iných zdrojov hluku uvedených 
v Tab. 3.2 (Príloha 2 Zámeru), a za podmienky dodržania intenzity dopravy uvedenej v Tab. 3.3.(Príloha 2 Zámeru). 

 
Znečistenie ovzdušia 

Navrhovaná kapacita ČOV je 6 756 EO pri alternatíve (ČOV) 1 a 6 224 EO pri alternatíve (ČOV) 2. Preto 
je podľa zák. č. 137/2010 Z.z. o vzduší a vyhl. MŽP SR č. 410/2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky č. 270/2014 Z.z. zaradená ako existujúci stredný zdroj 
znečisťovania do kategórie 5.3.2: 

5.  Nakladanie s odpadmi a krematória 
5.3.2:   Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa ekvivalentných obyvateľov, 

a) čistiarne  komunálnych odpadových vôd  ≥5 000 (6 756, resp. 6 224).      
ČOV Beluša bude predstavovať dlhodobý stacionárny zdroj znečistenia ovzdušia. Pri hodnotení vplyvov 

však treba prihliadať na skutočnosť, že v prípade obidvoch alternatív riešenia ide o rekonštrukciu a zvýšenie 
kapacity jestvujúcej ČOV.  

Jestvujúca ČOV Beluša má v súčasnosti  kapacitu 2 300 EO a predstavuje malý zdroj znečistenia 
ovzdušia, je umiestnená v areáli mimo obytných zón (cca 560 m od najbližších obytných domov). Navrhuje sa jej 
rekonštrukcia a intenzifikácia, so zmenou na stredný zdroj znečistenia ovzdušia. 
 

Tab. 85 Príspevok náhradného zdroja k najvyšším hodnotám súčasnej priemernej ročnej a krátkodobej 
koncentrácie CO, NO2, PM10 a SO2  na výpočtovej ploche 

Znečisťujúca 
látka 

Najvyššia koncentrácia [g.m-3] LHr 

[g.m-3] 

LH1h 

[g.m-3] priemerná ročná krátkodobá 

CO 0,08 11,2 * 10 000** 

NO2 0,07 11,0 40 200 

PM10 0,08 14,0 40 50*** 

SO2 0,09 20,9 * 200 

 
Tab. 86  Príspevok ČOV k najvyšším hodnotám súčasnej priemernej ročnej a krátkodobej koncentrácie 

H2S a NH3 na výpočtovej ploche 

Znečisťujúca 
látka 

Najvyššia koncentrácia [g.m-3] 
LHr 

[g.m-3] 

LH1h 

[g.m-3] 
priemerná ročná krátkodobá 

A0 A1 A2 A0 A1 A2 

H2S 0,02 0,12 0,11 0,15 0,85 0,70 * 10 

NH3 0,05 0,24 0,21 0,30 1,70 1,40 * 200 

 
Pre porovnanie sú v Tab. 85 a 86 uvedené tiež dlhodobé a krátkodobé limitné hodnoty LHr a LH1h  podľa 

vyhlášky č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia.  
Počítajú sa hodinové priemery krátkodobej koncentrácie CO, NO2, PM10, SO2, H2S a NH3 Pre prepočet 

hodinových priemerov koncentrácie CO a TZL na 8- a 24-hodinové priemery, je potrebné ich vynásobiť 
koeficientom 0,66 a 0,53. Na prepočítanie koncentrácie TZL na PM10 ju treba ešte vynásobiť koeficientom 0,8. 
V Tab. 63 sú uvedené hodnoty krátkodobej koncentrácie CO a PM10 prepočítané na 8- a 24-hodinové priemery. 
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Ako je z Tab. 63 vidieť, príspevok náhradného zdroja k znečisteniu ovzdušia obytnej zástavby je  veľmi nízky. 
Najvyššie hodnoty koncentrácie znečisťujúcich látok z náhradného zdroja na výpočtovej ploche budú výrazne 
nižšie, ako sú príslušné krátkodobé limitné hodnoty. Na fasáde obytnej zástavby v Beluši ich koncentrácie 

neprekročia 0,1 g.m-3 ani pri najnepriaznivejších rozptylových podmienkach. 
Najvyššie hodnoty koncentrácie H2S a NH3 z ČOV na výpočtovej ploche budú tiež výrazne nižšie, ako sú 

príslušné krátkodobé limitné hodnoty. 
Z Tab. 86 je zrejmé, že vplyv alternatív A1 a A2 na znečistenie ovzdušia okolia objektu je veľmi 

podobný. Mierne priaznivejšia je alternatíva A2. V alternatíve A1 najvyššia koncentrácia H2S na výpočtovej 

ploche dosiahne hodnotu 0,85 g.m-3, čo je 8,5 % limitnej hodnoty, V alternatíve A2 najvyššia koncentrácia H2S 

na výpočtovej ploche dosiahne hodnotu 0,70 g.m-3, čo je 7,0 % limitnej hodnoty. Príspevok alternatívy A1 a A2 
k znečisteniu ovzdušia je značne vyšší ako v súčasnej dobe v alternatíve A0. 

Najvyššie hodnoty koncentrácie znečisťujúcich látok, ktorými prispeje ČOV v Beluši k znečisteniu 

ovzdušia jej okolia, sú výrazne nižšie ako sú príslušné limitné hodnoty. Tiež hranica zápašnosti 7,0 g.m-3 

u sírovodíka ani 211 g.m-3 u amoniaku nie je prekročená. 
Z toho možno usudzovať, že objekt neovplyvní znečistenie ovzdušia jeho okolia ani pri 

najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových podmienkach.  
Predmet posudzovania Beluša, Čistiareň odpadových vôd, Rekonštrukcia spĺňa požiadavky 

a podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia. Na základe predchádzajúceho 
hodnotenia odporúčame, aby na stavbu bolo vydané povolenie na rekonštrukciu. Výber alternatívy môže závisieť 
od ekonomických kritérií. 

Emisie z kalového hospodárstva sú vzhľadom k navrhnutým prevádzkovým parametrom a prebiehajúcej 
aeróbnej stabilizácii kalu zanedbateľné. Aeróbne stabilizovaný kal vykazuje nízku metabolickú aktivitu aj výrazne 
redukovaný organický podiel čo spolu s nízkou teplotou v kalojeme do značnej miery zamedzuje priebehu 
následných anaeróbnych rozkladných procesov za vzniku rozkladných produktov.  

Pri prevádzke ČOV musia byť dodržané ustanovenia vyhl. MŽP SR  č. 410/2012 Z.z., zdroj je zaradený 
ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.  

Vplyvy na obyvateľstvo počas prevádzky navrhovanej činnosti možno hodnotiť ako pozitívne (napojením 
na kanalizáciu a zvýšením kapacity ČOV sa zvýši hygienický štandard obyvateľstva, zlepší sa situácia 
s odkanalizovaním územia a čistením odpadových vôd, situácia so zásobovaním vodou, vytvoria sa podmienky 
pre ďalší rozvoj obce). Prevádzka bude zabezpečená v súlade s platnou legislatívou.    

V rámci navrhovanej činnosti nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom intenzívneho 
elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia.  

Na stavbe nebudú inštalované žiadne zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom rádioaktívneho či 
ionizujúceho žiarenia. Pri výstavbe nebudú použité materiály, u ktorých by sa účinky rádioaktívneho žiarenia dali 
očakávať.  

Navrhovaná činnosť nebude významným zdrojom tepla a zápachu. ČOV v Beluši je situovaná 
v dostatočnej vzdialenosti od najbližších obydlí (cca 560 m). 

Limity podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí budú dodržané, rovnako ako limity vyplývajúce  zo zákona  č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v platnom znení, 
vyhlášky č. 410/2012 Z.z. o kvalite ovzdušia.  

S odpadmi bude pôvodca nakladať v súlade s ustanoveniami zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, počas 
prevádzky sa predpokladá vznik odpadov kategórie ostatný odpad. 

Limity  NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd  
budú v oboch variantných riešeniach dodržané.  

 

IV.3.3 Vplyvy na horninové prostredie, reliéf, nerastné suroviny, geodynamické a geomorfologické javy 

a pôdu 

Horninové prostredie 
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Počas výstavby bude priamo zasiahnuté horninové prostredie v mieste rozkopávok a rýh pre uloženie 
kanalizácie, čerpacích staníc, prekopov cez vodné toky a objektu ČOV v Beluši. Kanalizácia bude situovaná 
priamo v telese cesty, resp. v chodníkoch, v menšej miere na ornej resp. lesnej pôde.  

Horninové prostredie bude dotknuté iba v jeho povrchových vrstvách, pri ryhách pre uloženie kanalizácie 
do primeranej hĺbky cca 1,5 - 4,5 m pod úrovňou terénu. Potrubie kanalizácie bude uložené v ryhe širokej od 1,1 
m pre výtlakové potrubie odpadových vôd po 1,3 m pre gravitačné stoky. Spoločné vedenie výtlakového potrubia 
odpadových vôd a gravitačného potrubia bude mať šírku výkopu cca 1,9 m. Manipulačné pásy počas výstavby 
budú široké cca 5 - 6 m. Pri čerpacích staniciach bude horninové prostredie dotknuté do hĺbky cca 5 m na ploche 
do cca 6,5 m2 pre každú čerpaciu stanicu.     

Výkopové zeminy z vedenia kanalizácie sa predpokladajú o celkovo objeme cca 47 400 m3 
(Alternatíva 1) až 48 000 m3 (Alternatíva 2), budú uskladnené priamo na stavenisku a následne spätne použité na 
zásypy, v prípade potreby bude časť zemín umiestnená na dočasnú skládku určenú obcou a potom spätne 
použitá na zásypy, resp. po ukončení stavebných prác prebytočná zemina bude odvezená na skládku odpadov 
alebo po kontrole kvality pôdy vyvezená na ornú, resp. lesnú pôdu. Týka sa to hlavne pozemkov PPF a LPF.   

Pri dodržaní technologických predpisov sa nepredpokladá kontaminácia zemín pri výkopových prácach. 
Vplyvy na horninové prostredie počas výstavby hodnotíme ako dočasné,  lokálne a málo významné, 

trvalé. Týkajú sa iba plochy v  obvode stavebnej jamy jednotlivých stavebných objektov.  
Počas prevádzky sa nepredpokladajú vplyvy navrhovanej činnosti na horninové prostredie. Jednotlivé 

stavebné objekty budú realizované podľa platnej dokumentácie pre stavebné povolenie. Pred uvedením do 
prevádzky budú vykonané tlakové skúšky tesnosti kanalizácie a vodovodu a skúšobná prevádzka ČOV. 
Nepredpokladá sa kontaminácia horninového prostredia odpadovými vodami.  

 

Reliéf 
Realizácia ani prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať priamy  vplyv na reliéf územia. Počas 

výstavby budú vykopané ryhy pre uloženie rozvodov kanalizácie a základové jamy pre stavebné objekty 
čerpacích staníc a ČOV Beluša a prekopov cez vodné toky. Tieto budú následne uzavreté a zastavané 
príslušnými objektmi. Počas prevádzky sa reliéf nezmení – vplyv bude nulový. 

 
Nerastné suroviny 

V území dotknutom výstavbou sa nenachádza žiadne využívané ani nevyužívané ložisko vyhradených 
alebo nevyhradených nerastných surovín a ani žiadne chránené ložiskové územie, resp. dobývací priestor. 
Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na nerastné suroviny. 

 

Geodynamické a geomorfologické javy  
Realizáciou činnosti nedôjde k ovplyvneniu geomorfologických pomerov územia. Zastavané územie 

obce Beluša sa nachádza v rajóne stabilných území (zelená farba), s výnimkou juhovýchodnej časti obce Beluša 
– v častiach obce Belušské Slatiny a Podhorie, ktoré sa nachádzajú v rajóne potencionálne nestabilných území. 
V okolí obce sú evidované stabilizované zosuvné územia. Nie je predpoklad, že navrhované technické riešenie 
kanalizácie by mohlo spôsobiť svahové deformácie.   
 
Pôda 

Výstavba kanalizácie bude realizovaná z väčšej časti v jestvujúcich komunikáciách, zelených pásoch 
a chodníkoch, kde boli pôvodné pôdy pri predchádzajúcej výstavbe kompletne odstránené a povrch vozoviek je 
pokrytý asfaltom. Dotknuté pozemky sa nachádzajú na poľnohospodárskej pôde, ostatnej pôde a na zastavaných 
pozemkoch a cestných komunikáciách.  

Pred začatím výstavby bude zhrnutá humózna vrstva pôdy na pozemkoch vedených ako orná pôda 
a lesná pôda. Vedenie kanalizácie bude umiestnené pod povrchom terénu v primeranej hĺbke cca 4,5 m pod 
úrovňou terénu. Po ukončení stavebných prác bude povrch terénu uvedený do pôvodného stavu. Trasa 
kanalizácie bude prechádzať cez obecné pozemky, štátne pozemky a súkromné pozemky, ktoré budú spresnené 
a vysporiadané v etape územného konania. Záber pôdy bude dočasný. Trvalý záber pôdy bude len v miestach 
umiestnenia čerpacích staníc na plochách do cca 6,5 m2 a prekopov vodných tokov. Potrubie kanalizácie bude 
uložené v ryhe širokej od 1,1 m pre výtlakové potrubie odpadových vôd po 1,3 m pre gravitačné stoky. Spoločné 
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vedenie výtlakového potrubia odpadových vôd a gravitačného potrubia bude mať šírku výkopu cca 1,9 m. 
Manipulačné pásy počas výstavby budú široké cca 5 - 6 m.   

V súvislosti s intenzifikáciou ČOV nie sú žiadne požiadavky na záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy. 
Rekonštrukcia bude realizovaná v rámci stávajúceho areálu ČOV. Plochy pre zariadenie staveniska, plochy pre 
skládky materiálu a medzidepónie v rámci intenzifikácie ČOV si zaistí zhotoviteľ stavby v rámci svojej prípravy 
stavby. Predpokladá sa, že budú pre zariadenie staveniska využité priestory v areáli ČOV. 

V rámci stavebných prác bude realizovaná skrývka humusu v predpokladanej hrúbke 100 mm, humus 
bude zložený na depóniu v areáli ČOV, ďalej bude použitý k ohumusovaniu na záver stavby. Skrývka humusu 
bude vytvorená aj v zatrávnenej časti v miestach pôvodných rušených veľkých šachiet vedľa pôvodnej 
komunikácie v miestach budúcej novej časti komunikácie. V rámci prípravy stavby bude po odhumusovaní 
realizované vyrovnanie terénu v miestach budúcich nových objektov a komunikácií, predpokladá sa skrývka s 
priemernou hrúbkou 300 mm. Zásyp tejto skrývky po dokončení objektov a komunikácií bude vytvorený v 
miestach mimo nové objekty a komunikácie. 

Počas prevádzky nevzniknú nároky na záber pôdy. 
Pri realizácii stavby bude poľnohospodárska a lesná pôda, pokiaľ to podmienky dovolia zhrnutá 

a uložená na dočasnú depóniu. Následne môže byť využitá pri vegetačných a sadových úpravách pri 
dokončovaní stavebných objektov. 

Navrhovateľ bude postupovať podľa ustanovení zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch  v platnom  znení 
a zákona č.  220/2004 Z.z. o ochrane a vyžívaní poľnohospodárskej pôdy  v platnom znení. Vplyvy na pôdu 
počas výstavby možno hodnotiť ako lokálne, málo významné, dočasné aj trvalé, počas prevádzky sa 
predpokladajú vplyvy na pôdu iba v rámci bežnej údržby sadových úprav v areáli ČOV.   

IV.3.4 Vplyvy na vodné pomery 

Nariadením vlády SR č. 174/2017 Z.z. boli ustanovené citlivé a zraniteľné oblasti. Citlivé oblasti 
predstavujú útvary povrchových vôd na území SR v ktorých  dochádza  alebo môže dôjsť v dôsledku 
koncentrácie živín k nežiadúcemu stavu kvality vôd a zraniteľné oblasti predstavujú poľnohospodársky využívané 
pozemky v katastroch obcí uvedených v prílohe nariadenia. Poľnohospodárske pozemky v k.ú. obce Beluša sú 
zaradené podľa prílohy tohto nariadenia medzi zraniteľné oblasti a rieky Váh medzi citlivé oblasti.     

Podľa vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z.z. patria rieka Váh, Kočkovský kanál a potok Pružinka medzi 
významné vodohospodárske toky. 

Recipientom pre odvádzanie odpadových vôd z ČOV Beluša je vodný tok Slatinský potok a rieka Váh.  
Počas výstavby predpokladáme vplyv na podzemnú vodu pri rekonštrukcii ČOV. Hĺbka zakladania 

stavebnej jamy pre ČOV bude cca 7,8 m pod terénom, hladina podzemnej vody sa predpokladá v hĺbke cca  6,2 - 
6,6 m pod terénom. Predpokladá sa potreba čerpania podzemnej vody (dažďovej vody) zo stavebnej jamy. 
Odčerpaná voda bude odvádzaná späť do recipientu, resp. do vsaku podobne ako dažďové vody zo stavebnej 
jamy a zo staveniska.   

Kanalizácia bude uložená v ryhách v primeranej hĺbke cca 4,5 m a čerpacie stanice budú zakladané 
v hĺbke cca 5 m pod terénom. Ak bude potrebné zo stavebných jám čerpacích staníc odčerpávať podzemnú, 
resp. dažďovú vodu, táto bude odvedená do vsaku, v prípade čerpacích staníc umiestnených pri tokoch, do 
recipientu.   

V niekoľkých lokalitách bude potrebné preklenúť kanalizačným potrubím vodné toky. Tieto kríženia 
vodných tokov budú realizované buď prekopom a potrubím uloženým v betónovom bloku alebo bude potrubie 
uložené v mostnom telese. Pri prekopoch vodných tokov budú dodržané havarijné opatrenia. Tok nebude pri 
prácach potrebné odkloňovat. 

Pri realizácii prekopov sa voda v toku dočasne zahradí a prevedie sa cez stavenisko dočasným 
potrubím. Realizácia prekopov neovplyvní kvalitu ani množstvo vôd v toku.  

Z hľadiska záujmov ochrany vôd musia byť všetky skladovacie priestory a manipulačné plochy, kde sa 
zaobchádza s nebezpečnými Iátkami, zabezpečené tak, aby nedošlo k ich nežiaducemu úniku do podzemných 
a povrchových vôd alebo aby neohrozili kvalitu podzemných a povrchových vôd, pričom pri zaobchádzaní 
s nebezpečnými látkami je potrebné dodržať ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe 
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pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Riziko znečistenia podzemných vôd, pri dodržaní zásad bezpečnej 
prevádzky stavebnej techniky, bude veľmi nízke.  

Počas výstavby nepredpokladáme  ovplyvnenie kvality ani objemu podzemných a dažďových vôd. 
Vplyvy hodnotíme ako zanedbateľné, lokálne, dočasné, krátkodobé.     

Vplyvy počas prevádzky predstavuje odber pitnej vody a produkcia splaškových vôd a ich čistenie 
a výstup z čistiarne odpadových vôd v podobe zvyškového znečistenia vypúšťaného do recipientu. Svojou 
podstatou  je navrhovaná činnosť zameraná na zmiernenie vplyvov odpadových vôd na životné prostredie 
v regióne. Vplyv na povrchové vody a podzemné vody  je jedným z rozhodujúcich vplyvov počas prevádzky. 

Nariadenie vlády SR  č. 269/2010 Z.z. ustanovuje: 
a) Požiadavky na kvalitu povrchovej vody a kvalitatívne ciele povrchovej vody určenej na odber pitnej 

vody, vody určenej na závlahy a vody vhodnej pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb a rozsah 
monitorovania týchto vôd, 

b) Klasifikáciu dobrého ekologického stavu povrchových vôd, dobrého chemického stavu povrchových 
vôd a dobrého ekologického potenciálu povrchových vôd. 

c) Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia splaškových odpadových vôd, komunálnych odpadových 
vôd a osobitných vôd vypúšťaných do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, osobitne na ich 
vypúšťanie v citlivých oblastiach, 

d) Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia  priemyselných odpadových vôd s obsahom škodlivých 
látok, obzvlášť škodlivých látok a prioritných látok  vypúšťaných do povrchových vôd 

e) Požiadavky na vypúšťanie odpadových vôd z odľahčovacích objektov a z povrchového odtoku, 

§ 2 Nariadenia vlády č. 269/2010 Z.z. určuje požiadavky na kvalitu povrchovej vody a kvalitatívne ciele 
povrchovej vody:  

1) Požiadavky na kvalitu povrchovej vody sú uvedené v prílohe č. 1. 
2) Kvalitatívne ciele povrchovej vody uvedené v prílohe 2 ustanovujú požiadavky na kvalitu povrchovej 

vody  určenej  na odber pitnej vody, vody určenej na závlahy a vody vhodnej pre život a reprodukciu 
pôvodných druhov rýb  a sú vyjadrené ako odporúčané hodnoty a medzné hodnoty  ukazovateľov  
kvality  povrchovej vody. 

3) Požiadavky na kvalitu  povrchovej vody sú určené na hodnotenie dlhodobých zmien  a krátkodobých 
zmien kvality vody, hodnotenie trendov, hodnotenie vo vzťahu k vplyvom pôsobiacim na kvalitu  
povrchových vôd a vo vzťahu  k užívaniu vôd. 

4) Ak sa aplikuje viac ako jeden kvalitatívny cieľ v jednej oblasti,  kvalita povrchovej vody  musí vyhovovať 
všetkým cieľom.    

 Hodnotením kvality povrchovej vody  sa zaoberá § 3 Nariadenia vlády č. 269/2010 Z.z.: 
1) Kvalita povrchovej vody je v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe1 nariadenia vlády, ak hodnota 

vypočítaná z údajov nameraných počas roka je nižšia alebo rovná hodnote pre príslušný ukazovateľ 
kvality vody. Odber vzoriek povrchovej vody pre hodnotenie kvality vody sa musí časovo rozdeliť  
v závislosti od klimatických podmienok. Jednotlivé vzorky sa odoberajú podľa metód odberu vzoriek 
uvedených v prílohe 3, časti C. 

2) Na hodnotenie kvality  povrchovej vody  určenej na odber pitnej vody, vody určenej na závlahy a vody 
vhodnej pre život  a reprodukciu  pôvodných druhov  rýb sa použijú  ukazovatele  podľa prílohy 2. 

3) Hodnotenie kvality vody podľa  odsekov  1 a 2  sa vzťahuje na všetky monitorované miesta. 
4) Zjednodušené monitorovanie odpadových vôd možno zaviesť podľa zásad zjednodušeného 

monitorovania uvedených v prílohe 4.    
 

 Tab. 87 Vplyv na recipient – Nulový variant  

Vplyv na recipient 

Odtok z ČOV 

Priemerný bezdažďový denný prietok Q24 435,4 m3/d 18,14 m3/h 5,0 l/s 

Maximálny prietok OV počas dažďa biologickým stupňom Qh 1 181 m3/d 49,2 m3/h 13,7 l/s 
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Tab. 88 Vplyv na recipient - Alternatíva 1 (čistenie odpadových vôd) 

Vplyv na recipient 

Odtok z ČOV 

Priemerný bezdažďový denný prietok Q24 1 052.0 m3/d 43.8 m3/h 12.2 l/s 

Maximálny prietok OV počas dažďa Qh 2 306,4 m3/d 96,1 m3/h 26,7 l/s 

  
Tab. 89 Vplyv na recipient - Alternatíva 2 (čistenie odpadových vôd) 

Vplyv na recipient 

Odtok z ČOV 

Priemerný bezdažďový denný prietok Q24 1 039.0 m3/d 43.3 m3/h 12.0 l/s 

Maximálny prietok OV počas dažďa Qh 2 707.4 m3/d 112.8 m3/h 31.3 l/s 

 
Údaje o ukazovateľoch zvyškového znečistenia pre súčasný stav a navrhované riešenia ukazujú 

nasledujúce tabuľky: 
 

Tab. 90 Ukazovatele znečistenia vôd – súčasný stav, ČOV Beluša 

Látka Označenie 
Látkové zaťaženie 
(kg/deň) 

Vypúšťané znečistenie 
(kg/deň) 

Odbúrané 
znečistenie (kg/deň) 

Nerozpustené látky NL 70,4 5,7 64,7  

Biochemická spotreba kyslíka za 5 dní BSK5 78,6 2,0 76,6 

Chem. spotr. kyslíka Cr-metóda CHSKCr 171,6 11,3 160,3 

Celkový fosfor Pcelk 4,1 1,4 2,7 

Amoniakálny dusík N-NH4 20,3 4,6 15,7 

Celkový dusík Ncelk 26,4 6,8 19,6  

 
Tab. 91 Ukazovatele znečistenia vôd – stav po realizácii opatrení podľa projektu, ČOV Beluša 

Látka Označenie 
Látkové zaťaženie 
(kg/deň) 

Vypúšťané znečistenie 
(kg/deň) 

Odbúrané 
znečistenie (kg/deň) 

Alternatíva (ČOV) 1 

Nerozpustené látky NL 371,6 21,1 350,5  

Biochemická spotreba kyslíka za 5 dní BSK5 405,4 18,9 386,4 

Chem. spotr. kyslíka Cr-metóda CHSKCr 810,7 84,2 726,5 

Celkový fosfor Pcelk 16,9 2,1 14,8 

Amoniakálny dusík N-NH4 64,9 10,5 54,3 

Celkový dusík Ncelk 81,1 21,1 60,0  

Alternatíva (ČOV) 2 

Nerozpustené látky NL 342,3 20,8 321,5 

Biochemická spotreba kyslíka za 5 dní BSK5 373,4 18,7 354,7 

Chem. spotr. kyslíka Cr-metóda CHSKCr 746,9 83,2 663,7 

Celkový fosfor Pcelk 15,6 2,1 13,5 

Amoniakálny dusík N-NH4 59,8 10,4 49,4 

Celkový dusík Ncelk 74,7 20,8 53,9 
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Tab. 92 Limity pre splaškové odpadové vody a komunálne odpadové vody vypúšťané  
do povrchových vôd podľa nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z. 

Veľkosť 
zdroja (EO) 

CHSKCr (mg/l) BSK5 (ATM) (mg/l) NL (mg/l) N – NH4 (mg/l) Ncelk (mg/l) Pcelk (mg/l) 

 p m p m p m p m p m p m 

2001-10000 120 170 25 45 25 50 20(Z1) 40(Z1) - - - - 

30(Z2) 40(Z2) 

Poznámka: 
p - limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v zlievanej vzorke za určité časové obdobie. 
m - maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v kvalifikovanej bodovej vzorke. 
• Z1 – hodnoty platia pre obdobie, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 12°C. Teplota vody 
na tento účel sa považuje za nižšiu než 12°C, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa v minimálne štvorhodinových intervaloch boli 
aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie než 12°C. Hodnoty platia aj pre citlivé oblasti. 
• Z2 – ukazovateľ sa nesleduje v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 9°C. Teplota 
odpadovej vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 9°C, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa v minimálne štvorhodinových 
intervaloch boli aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie než 9°C. Ustanovenie platí aj pre citlivé oblasti. 

 
Obe navrhované variantné riešenia ČOV predpokladajú pri plnom zaťažení, splnenie limitov NV 

SR č. 269/2010 Z.z. na kvalitu vypúšťaných odpadových vôd. Splnením limitov NV SR č. 269/2010 Z.z. spĺňa  
navrhované riešenie aj limity pre BAT technológie.   

Z ČOV odpadových vôd bude denne odtekať 1 052,5 m3 vyčistených odpadových vôd za deň a 384 179 
m3  vyčistených odpadových vôd za rok, počnúc rokom 2024. 

Technológia je navrhnutá tak, aby kvalita vyčistenej odpadovej splaškovej vody spĺňala limity NV SR 
č. 269/2010 Z.z. a platné bezpečnostné a hygienické predpisy.  

Riziko kontaminácie životného prostredia a ohrozenie ekosystémov a obyvateľstva je pri prevádzke pri  
dodržaní prevádzkových predpisov, hygienických a bezpečnostných noriem nízke.   

Pri dodržaní kvalitatívnych ukazovateľov vypúšťanej  vyčistenej vody z ČOV bude pod výustným 
objektom do recipientu dodržaná kvalita povrchovej vody podľa požiadaviek NV SR č. 269/2010 Z.z. 

Navrhovaná činnosť je v oblasti Belušských Slatín súčasťou chráneného vodohospodárskeho územia 
CHVO Strážovské vrchy. Na jeho hranici sa nachádza aj obecná časť Podhorie. Priamo v lokalite výstavby 
navrhovanej činnosti v oblasti Belušských Slatín sa nachádzajú zdroje minerálnych a termálnych vôd.  

Vplyvy hodnotíme ako významné, regionálne, dlhodobé, pozitívne aj negatívne( v dôsledku zvýšenia 
objektu vypúšťaných odpadových vôd do recipientu, avšak pri splnení  podmienok platnej legislatívy). Prevádzka 
navrhovanej činnosti nespôsobí nadlimitné znečistenie podzemných vôd ani povrchových vôd. Prevádzkou 
navrhovanej činnosti sa vytvoria predpoklady pre to, aby nedochádzalo k nelegálnemu vypúšťaniu odpadových 
vôd do životného prostredia a znečisťovaniu podzemnej a povrchovej vody. 

Vplyvy na vodné pomery sú pre obe variantné riešenia rovnaké.  

IV.3.5 Vplyvy na klímu a ovzdušie 

Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti sa navrhuje v území, ktoré je v prevažnej miere 
zastavané. Záber pozemkov a zastavanosť nebude takého rozsahu, že by mohli byť ovplyvnené klimatické 
podmienky dotknutého územia. 

Počas výstavby bude potrebné vykonať výrub drevín a odstránenie krovitého a trávnato-bylinného 
porastu z pozemkov určených na výstavbu. Pozemky vedené ako poľnohospodárska pôda, resp. ostatné plochy 
budú zastavané novými objektmi, rádovo malých plošných rozmerov (čerpacie stanice, resp. rekonštrukcia ČOV 
Beluša). 

Nepredpokladáme lokálnu zmenu mikroklimatických  pomerov. Výstavba a prevádzka navrhovanej 
činnosti neovplyvní klímu prostredia.  

Navrhovaná kapacita ČOV je 6 756 EO pri alternatíve (ČOV) 1 a 6 224 EO pri alternatíve (ČOV) 2. 
Preto je podľa zák. č. 137/2010 Z.z. o vzduší a vyhl. MŽP SR č. 410/2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky č. 270/2014 Z.z. zaradená ako existujúci stredný zdroj 
znečisťovania ovzdušia. 

Pri hodnotení vplyvov však treba prihliadať na skutočnosť, že v prípade obidvoch alternatív riešenia ide 
o rekonštrukciu a zvýšenie kapacity jestvujúcej ČOV. Jestvujúca ČOV Beluša má v súčasnosti  kapacitu 2 300 
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EO a predstavuje malý zdroj znečistenia ovzdušia, je umiestnená v areáli mimo obytných zón (cca 560 m od 
najbližších obytných domov). Navrhuje sa jej rekonštrukcia a intenzifikácia a zmena kategorizácie na stredný 
zdroj znečistenia ovzdušia. 

Biologicky odbúrateľné organické látky budú čiastočne oxidované na CO2 a H2O a časť sa spotrebuje 
na syntézu zásobných látok a nových buniek aktivovaného kalu.  

Emisie z kalového hospodárstva sú vzhľadom k navrhnutým prevádzkovým parametrom a 
prebiehajúcej aeróbnej stabilizácii kalu zanedbateľné. Aeróbne stabilizovaný kal vykazuje nízku metabolickú 
aktivitu aj výrazne redukovaný organický podiel čo spolu s nízkou teplotou v kalojeme do značnej miery 
zamedzuje priebehu následných anaeróbnych rozkladných procesov za vzniku rozkladných produktov. Pri 
prevádzke ČOV musia byť dodržané prípustné limitné hodnoty podľa vyhl. MŽP SR  č. 410/ 2012 Z.z. 

Vplyvy počas prevádzky hodnotíme ako dlhodobé,  negatívne, priame, málovýznamné.    

IV.3.6 Vplyvy na genofond, biodiverzitu, biotu, ekologickú stabilitu, chránené stromy  

Na dotknutých parcelách (jestvujúce spevnené a nespevnené cesty, poľnohospodárska a lesná pôda) 
nie je evidovaný výskyt chránených druhov živočíchov a rastlín a biotopov európskeho alebo národného 
významu. Keďže ide v prevažnej miere o zastavané územie obce, vyskytujú sa tu prevažne iba druhy typické pre 
synantropné stanovištia.   

Počas výstavby  budú v etape prípravy územia odstránené náletové dreviny a bylinný podrast 
vegetácie, tvoriace najmä biotopy v zastavanom území obce. Z hľadiska ochrany prírody tieto biotopy nie sú  
významné.  Mimo zastavaného územia obce budú zasiahnuté lesné biotopy a biotopy polí, kde sa predpokladá 
dočasný nevýznamný záber biotopov.  V etape spracovania Zámeru navrhovanej činnosti  nebolo možné tieto 
biotopy presne špecifikovať.  Špecifikácia bude vykonaná v ďalšom stupni prípravy projektu, keď budú známe 
parcely, na ktorých bude situovaná  kanalizácia.           

Pred výrubom drevín je potrebné požiadať príslušný orgán o súhlas na výrub v súlade s ustanoveniami 
zákona 543/2002  Z.z.  

V obci Beluša bude potrebné preklenúť kanalizačným potrubím vodné toky. Tieto kríženia vodných 
tokov budú realizované buď prekopom a potrubím uloženým v betónovom bloku alebo bude potrubie uložené 
v mostnom telese. Pri prekopoch vodných tokov budú dodržané havarijné opatrenia. Tok nebude pri prácach 
potrebné odkloňovat. 

Z  predbežného dendrologického prieskumu vyplynulo, že na výrub je určených: 
- pri Alternatíve (odkanalizovanie) 1 - 75 ks stromov a 25 ks krov/krovitých porastov s rozlohou 541,5 

m2, ktorých upravená spoločenská hodnota predstavuje 29 677,95 €; 
- pri Alternatíve (odkanalizovanie) 2 - 83 ks stromov a 26 ks krov/krovitých porastov s rozlohou 556,5 

m2, ktorých upravená spoločenská hodnota predstavuje 32 110,07 €.  
Presný počet stromov určených na výrub nebolo možné v etape spracovania zámeru podľa zák. 

č. 24/2006 Z.z. identifikovať, nakoľko stavebné objekty neboli vytýčené v teréne.      
 Súhlas orgánu ochrany prírody podľa zák. č. 543/2002 Z.z. nie je potrebný:   

a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité 
porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s 
výmerou do 20 m2, 

b) pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich 
výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu, 

c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v 
záhradách a záhradkárskych osadách. 
Podrobné dendrologické hodnotenie drevín určených na výrub bude vypracované k žiadosti o výrub 

drevín podľa zákona č. 543/2002  Z.z. ku konaniu o súhlase na výrub drevín. 
Náhradnú výsadbu má navrhovateľ zámer realizovať na dotknutých pozemkoch v rámci sadových 

úprav  pre navrhovanú činnosť. 
Vplyv navrhovanej činnosti počas výstavby navrhovanej činnosti na genofond, biodiverzitu a biotu  

nepredpokladáme významný. V dotknutom území sa nenachádza žiadna genofondová plocha, ani územie 
s vysokou diverzitou druhov.  V súvislosti s výkopovými prácami pre potreby uloženia jednotlivých inžinierskych 
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prvkov infraštruktúry a stavebných objektov - čerpacích staníc a ČOV v Beluši bude lokálne odstránený v 
nevyhnutnej miere vegetačný kryt a dreviny zo stavebných pozemkov. Celková biodiverzita územia nebude 
významne ovplyvnená.  

Pri výstavbe budú ovplyvnené stavebnou činnosťou najmä synantropné spoločenstvá a čiastočne 
biotopy brehových porastov vodných tokov (kríženia vodných tokov preklenutím kanalizačným potrubím) Tento 
vplyv bude lokálny dočasný až trvalý a plošne malého rozsahu.  

Počas prevádzky nepredpokladáme ovplyvnenie genofondu. Predpokladáme vplyv na biotu a biotopy 
recipientu, nakoľko sa zvýši množstvo prečistených odpadových vôd a znečisťujúcich látok vypúšťaných do 
recipientu, ktoré môže ovplyvniť aj biodiverzitu druhov v recipiente.  Na druhej strane je potrebné povedať, že 
prečistené odpadové vody sú do recipientu vypúšťané už v súčasnosti, teda aj nulový variant ovplyvňuje biotu 
a biodiverzitu v recipiente.  Výnimkou je riziko spojené s haváriami  na kanalizácii s možným únikom odpadových 
vôd splaškových do prostredia.  

Vplyvy na genofond, biodiverzitu a ekologickú stabilitu hodnotíme počas výstavby ako zanedbateľné, 
miestne, trvalé. 

Vplyvy na genofond, biodiverzitu a ekologickú stabilitu hodnotíme počas prevádzky málo významné, 
miestne, dlhodobé. 

Chránené stromy sa v dotknutom území nevyskytujú, vplyv na nebude počas výstavby aj počas 
prevádzky nulový. 

Vplyvy na biotu, ekologickú stabilitu, genofond, diverzitu a chránené stromy sú pre všetky alternatívne  
riešenia prakticky rovnaké. 

IV.3.7 Vplyvy na krajinu, jej štruktúru a využívanie, scenériu krajiny a na územný systém ekologickej 

stability 

Miesto výstavby sa nachádza najmä v zastavanom území obce Beluša a okrajovo zasahuje do k.ú. 
obce Ladce.  

Krajinu dotknutého územia a jeho okolia tvorí antropogénne pozmenená urbánno-poľnohospodárska 
krajina. Realizácia navrhovanej činnosti neovplyvní charakter krajiny, ani jej štruktúru. Navrhovaná činnosť bude 
realizovaná v súlade s platným územným plánom obce Beluša a obce Ladce. Navrhovaná činnosť je súčasne 
v súlade s cieľmi  územného plánu vyššieho územného celku Trenčianskeho kraja.        

Kanalizácia bude umiestnená pod povrchom zeme, nebude preto predstavovať nový prvok v štruktúre 
krajiny, ani nebude mať vplyv na scenériu krajiny. Technické prvky kanalizácie, ako čerpacie stanice, preklenutia 
vodných tokov, výustný objekt, tiež rekonštruovaná, už existujúca ČOV, nepredstavujú výrazné krajinné prvky, 
ktoré by mohli významne ovplyvniť scenériu krajiny.    

Vplyv na krajinu počas výstavby bude v rozsahu staveniska, prevažne v jestvujúcich spevnených 
a nespevnených cestách. Tento vplyv bude dočasný, krátkodobý miestneho dosahu. 

Prevádzkou navrhovanej činnosti sa nezmení scenéria, štruktúra ani využívanie krajiny. 
Navrhovaná činnosť zasahuje do prvkov ÚSES. Vplyv na prvky ÚSES predpokladáme v etape 

výstavby, kedy očakávame pôsobenie dočasné, krátkodobé miestneho dosahu. Toto pôsobenie sa týka hlavne 
hydrických koridorov na území obce Beluša, v miestach ich  križovania s kanalizačným potrubím, kde bude 
potrebný výrub drevín a odstránenie pobrežnej vegetácie.  Rozsahom ide o veľmi malé plochy,  potrebné pre 
umiestnenie kanalizačného potrubia a preklenutie toku.      

IV.3.8 Kumulatívne vplyvy 

Kumulatívne vplyvy v životnom prostredí predstavujú výsledok environmentálnych vplyvov z viacerých 
zdrojov, alebo opakovaného pôsobenia jedného zdroja, ktoré sa postupne akumulovali v dotknutom území. 
Kumulatívne účinky od navrhovanej zmeny činnosti spolu s inými zdrojmi účinkov sú uvedené v Tab. 93.  
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Tab. 93 Hodnotenie kumulatívnych vplyvov 

 Počas výstavby Počas prevádzky 

Zdroj vplyvu 
stavebná činnosť súvisiaca s realizáciou 
navrhovanej činnosťou a existujúce činnosti 
v okolí 

prevádzka kanalizácie a ČOV spolu s inými 
prevádzkami  produkujúcimi najmä hluk 
a znečistenie ovzdušia   

Vplyv hluk, znečistenie ovzdušia, stavebný ruch   
hluk, zlepšenie hygienických štandardov, ochrana 
podzemných vôd, povrchových vôd a pôdy a 
horninového prostredia, živočíchov a vegetácie  

Hranice hodnotenia Beluša, Ladce  Beluša , Ladce  

Cesty šírenia účinkov stavenisko, cesty, ovzdušie ovzdušie, zdravie obyvateľstva, vodné toky 

Prognóza 

- dočasné nepatrné zvýšenie hluku počas 
výstavby, časovo a priestorovo obmedzené 
- dočasné nepatrné zvýšenie imisií počas 
výstavby, časovo a priestorovo obmedzené 
- dočasné nepatrné a nepravidelné zvýšenie 
intenzity dopravy 
- zvýšené riziko havárií 

pozitívny vplyv na zdravie ľudí prostredníctvom 
odkanalizovania územia, zamedzenie kontaminácie 
pôdy, horninového prostredia a podzemnej vody, 
bezpečné odvedenie odpadových vôd, vyčistenie 
odpadových vôd, vypúšťanie odpadových vôd do 
recipientu v  súlade s platnými predpismi, rozvoj 
obce Beluša  

 
Kumulatívne vplyvy predpokladáme: 

- počas prevádzky pozitívne – významné , aj negatívne - málo významné, dlhodobé, regionálneho 
charakteru, 

- počas výstavby negatívne, dočasné a málo významné, lokálne.  

IV.4 Hodnotenie zdravotných rizík 

Nepredpokladáme prekročenie zákonných limitných hodnôt podľa  vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z.  
Nepredpokladáme prekročenie limitných hodnôt akustického tlaku vzduchu podľa Vyhlášky MZ SR č. 

549/2007 Z.z. a Vyhl. MZ SR č. 237/2009 Z. z. vo vonkajšom prostredí dotknutého územia od emisií hluku 
líniových zdrojov a stacionárnych zdrojov  jednotlivých variantov pri  výstavbe a prevádzke súvisiacich 
s činnosťou posudzovanej činnosti v obývaných oblastiach trvalého výskytu obyvateľstva. 

Výstavba navrhovanej činnosti sa bude riadiť platnými predpismi a normami. Stavba bude realizovaná 
na základe platného stavebného povolenia na základe dokumentácie vypracovanej oprávnenými osobami. 

Zdravotné riziká môžu vzniknúť pri výstavbe nedodržaním technologických predpisov a predpisov 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre pracovníkov stavby. Súvisia hlavne s nebezpečenstvom úrazov. Tieto 
riziká nie sú významnejšie ako pri iných podobných stavbách a je možné ich eliminovať dodržiavaním pracovnej 
disciplíny a bezpečnostných predpisov pri práci.  

V etape výstavby sa predpokladá zvýšený pohyb stavebných mechanizmov a automobilov, ktoré môžu 
byť rizikové pre obyvateľov dotknutých obcí. Stavebník je povinný stavenisko označiť, zabezpečiť prechody cez 
rozkopávky  a riadne ich označiť a zabezpečiť označenie obmedzenia dopravnej prevádzky na komunikáciách.  
Zvýšená hlučnosť, prašnosť a emisie z dopravy sa predpokladajú len počas výstavby, sú  lokálne   obmedzené  
a dočasné. Nepredpokladáme významný vplyv stavebnej činnosti na zdravie  obyvateľov. 

Počas prevádzky predpokladáme hlavne zvýšenie hygienického štandardu obyvateľov – vplyv 
dlhodobý regionálneho charakteru, pozitívny.    

Prevádzka ČOV a kanalizácie sa riadi prevádzkovým poriadkom. Súčasťou prevádzkového poriadku je 
aj riešenie mimoriadnych situácií, ktoré by mohli spôsobiť ohrozenie zdravia obyvateľstva, napr., pri povodniach, 
nadmerných zrážkach, haváriách kanalizácie, alebo strojných zariadení,  alebo pri úniku obzvlášť škodlivých 
látok, ktoré nie sú súčasťou odpadových vôd. Pri dodržaní prevádzkového poriadku a limitov kvality vyčistených 
odpadových vôd je riziko poškodenia zdravia obyvateľstva zanedbateľné.          
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IV.5  Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia  

Navrhovaná činnosť je situovaná v území, kde platí 1. stupeň územnej ochrany podľa zákona č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, mimo veľkoplošné  a maloplošné 
chránené územia a chránené vtáčie územia a územia európskeho významu, mimo lokalít zaradených do 
zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach a nezasahuje do žiadnych ochranných pásiem chránených 
území. Navrhovaná činnosť zasahuje do prvkov ÚSES. Vplyv na prvky ÚSES bude mať v etape výstavby, kedy 
očakávame pôsobenie dočasné, krátkodobé miestneho dosahu. 

Navrhovaná činnosť nebude mať v žiadnej z alternatív vplyv na chránené územia a ich ochranné 
pásma. Navrhovaná činnosť nebude mať významný negatívny vplyv, buď samostatne, alebo v kombinácii s inou 
činnosťou, na územie patriace do súvislej európskej sústavy chránených území alebo na územie európskeho 
významu a na ich priaznivý stav z hľadiska ich ochrany. 

V obci Beluša a Ladce sa nachádza niekoľko nehnuteľných pamiatok zapísaných v Registri 
nehnuteľných kultúrnych pamiatok SR.    

 
Tab. 94 Nehnuteľné kultúrne pamiatky v Beluši 

Pamiatkový objekt  Zauž. názov PO  Bližšie urč. PO  Číslo ÚZPF  

MOHYLNÍK Mohylník pod Hájom, 25 mohýl neskúmané 2211 

MOHYLNÍK rituálny mohylník Koščeliščo skúmané čiastočne  2211 

MOHYLNÍK mohylník Hrobice-13 mohýl neskúmané 2211 

MOHYLA mohyla za Kamenicou neskúmané 2211 

KAPLNKA kostolík sv. Anny r.k.sv. Anny 699 

KOSTOL farský kostol sv. Alžbety Uhorskej r.k.sv. Alžbety Uhorskej 699 

Zdroj : www.pamiatky.sk 

 
V riešenom území sú v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu evidované, 

resp. vyskytujú sa tieto archeologické lokality zapísané v ÚZPF SR:  
- archeologická lokalita – Mohylník pod Hájom, evidovaná v ÚZPF SR pod č.2211/1,  
- archeologická lokalita - Mohylník Koščeliščo, evidovaná v ÚZPF SR pod č. 2212/1,  
- archeologická lokalita – Mohylník Hrobice,  
- archeologická lokalita – Mohyla. 

Lokality navrhnuté na vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku: 
- Hradište 1, 
- Hradište 2, 
- Hradište 3. 

 
Tab. 95 Nehnuteľné kultúrne pamiatky v Ladcoch 

Pamiatkový objekt  Zauž. názov PO  Bližšie urč. PO  Číslo ÚZPF  

Pomník pomník padlým a umučeným v SNP padlí v SNP 797 

Kaplnka kaplnka sv. Valentína r.k. sv. Valentína 742 

Kaštieľ kaštieľ Motešických chodbový solitér 742 
Park park pri kaštieli  742 
Aleja lipová alej  742 
Skleník skleník  742 
Altánok základy altánku  742 

Zdroj : www.pamiatky.sk 

 
Tieto nehnuteľné pamiatky nebudú navrhovanou činnosťou dotknuté a ovplyvnené.   
 
 
 
   

https://www.pamiatky.sk/po/po?Column=UnpoNazov&Direction=Ascending&Kraj=3&Okres=23&Obec=568&KatastralneUzemie=769&SearchButton=H%C4%BEada%C5%A5
https://www.pamiatky.sk/po/po?Column=Znpo&Direction=Ascending&Kraj=3&Okres=23&Obec=568&KatastralneUzemie=769&SearchButton=H%C4%BEada%C5%A5
https://www.pamiatky.sk/po/po?Column=BupoNazov&Direction=Ascending&Kraj=3&Okres=23&Obec=568&KatastralneUzemie=769&SearchButton=H%C4%BEada%C5%A5
https://www.pamiatky.sk/po/po?Column=CUZ&Direction=Ascending&Kraj=3&Okres=23&Obec=568&KatastralneUzemie=769&SearchButton=H%C4%BEada%C5%A5
https://www.pamiatky.sk/po/po?Column=UnpoNazov&Direction=Ascending&Kraj=3&Okres=23&Obec=568&KatastralneUzemie=769&SearchButton=H%C4%BEada%C5%A5
https://www.pamiatky.sk/po/po?Column=Znpo&Direction=Ascending&Kraj=3&Okres=23&Obec=568&KatastralneUzemie=769&SearchButton=H%C4%BEada%C5%A5
https://www.pamiatky.sk/po/po?Column=BupoNazov&Direction=Ascending&Kraj=3&Okres=23&Obec=568&KatastralneUzemie=769&SearchButton=H%C4%BEada%C5%A5
https://www.pamiatky.sk/po/po?Column=CUZ&Direction=Ascending&Kraj=3&Okres=23&Obec=568&KatastralneUzemie=769&SearchButton=H%C4%BEada%C5%A5
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IV.6 Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia 

Tab. 96 Predpokladané vplyvy na životné prostredie 
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Vplyvy počas výstavby 

Genofond, biodiverzita 
biota, chránené stromy  

  ■ ■  ■     ■   

Hluk   ■ ■  ■   ■ ■  ■  

Ovzdušie a klíma   ■ ■  ■   ■ ■  ■  

Pôda   ■ ■  ■      ■  

Voda    ■  ■   ■  ■   

Horninové prostredie    ■    ■    ■  

ÚSES   ■   ■     ■   

Scenéria krajiny   ■ ■  ■   ■  ■   

Chránené územia   ■   ■   ■  ■   

Kultúrne pamiatky ■             

Doprava   ■ ■  ■   ■ ■  ■  

Infraštruktúra    ■   ■     ■  

Poľnohospodárstvo           ■   

Lesné hospodárstvo           ■   

Obyvateľstvo   ■ ■ ■    ■ ■  ■  

Vplyvy počas prevádzky 

Genofond, biodiverzita 
biota, chránené stromy 

  ■ ■   ■     ■  

Hluk   ■ ■   ■   ■ ■   

Ovzdušie   ■ ■   ■     ■  

Pôda       ■     ■  

Voda  ■ ■    ■   ■   ■ 

Horninové prostredie ■ ■  ■   ■      ■ 

ÚSES ■             

Chránené územia ■             

Scenéria krajiny    ■   ■    ■   

Kultúrne pamiatky ■             

Doprava ■             

Infraštruktúra  ■  ■   ■   ■  ■  

Poľnohospodárstvo ■             

Lesné hospodárstvo ■             

Obyvateľstvo  ■ ■ ■ ■  ■   ■   ■ 

IV.7 Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice  

 Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú cezhraničné vplyvy. 
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IV.8 Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav životného 

prostredia v dotknutom území 

S prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia sa nepredpokladajú také súvislosti, ktoré by 
mohli významne negatívne ovplyvniť súčasný stav životného prostredia. 

Realizáciou navrhovanej činnosti vzniknú nové ochranné pásma technickej infraštruktúry.  
Stavba je situovaná v ochrannom pásme dráh, podľa zák. č. 513/2009  Z.z. Zákon o dráhach 

v platnom znení a v ochrannom pásme Letiska Dubnica, kde je obmedzujúca výška stanovená ochranným 
pásmom kužeľovej plochy letiska, stanovenej rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn. 01259/65-20 zo dňa 
8.6.1965. Z vyhlásených ochranných pásiem Letiska Dubnica vyplýva nasledovné výškové obmedzenie stavieb a 
zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod., ktoré je stanovené ochranným pásmom šikmej 
prekážkovej roviny vzletového a približovacieho priestoru (sklon 1:70) s výškovým obmedzením cca 367- 375,86 
m n.m. B.p.v. Z objektov navrhovanej činnosti  ani jeden neprevyšuje uvedené výškové kóty. 

Stavba je situovaná v ochrannom pásme vodného toku, ciest, inžinierskych sietí – rozvodov vody, 
plynu, elektriny. Všetky ochranné pásma je potrebné podľa platných legislatívnych predpisov rešpektovať.    

IV.9 Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti 

Realizácia navrhovanej činnosti sa bude riadiť platnými stavebnými a technologickými predpismi 
a normami. Riziká počas výstavby navrhovanej činnosti vyplývajú z charakteru práce (napr. práce s plynovými 
a elektrickými zariadeniami, stavebnými a dopravnými mechanizmami). Riziká je možné eliminovať dôsledným 
dodržiavaním podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Dôležité je zabezpečiť  podmienky požiarnej 
ochrany a prístup k objektom v prípade použitia požiarnej techniky po spevnených prístupových plochách. 
Potenciálne riziká počas prevádzky navrhovanej činnosti v prípade poškodenia alebo ohrozenia životného 
prostredia je možné špecifikovať v rozsahu a pravdepodobnosti ich výskytu ako únik škodlivých látok do 
prostredia, havárie, úder bleskom, požiar a nebezpečenstvo dopravných kolízií. V prípade havárií technológie 
alebo automobilov s únikom ropných látok bude zasiahnuté prostredie dekontaminované. Prevádzka ČOV a 
kanalizácia bude mať vypracovaný požiarny plán a prevádzkový poriadok. Prevádzka bude riadená automaticky, 
so signalizáciou prípadných porúch. Zdravotné riziká súvisia s prevádzkou navrhovanej činnosti a sú rizikom pre 
pracovníkov. Pri dodržiavaní prevádzkového poriadku a technologickej disciplíny sú tieto riziká minimálne. 
Zdravotné riziká z prevádzky pre občanov z prevádzky činnosti nevyplývajú.     

Technologické riziko výnimočne môžu predstavovať povodne a extrémne dažde, kedy kanalizácia a 
ČOV môže spôsobiť lineárne znečistenie a ohroziť recipient a jeho funkciu hydrického biokoridoru.  

IV.10 Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na 

životné prostredie 

Pri realizácii navrhovanej činnosti je potrebné dôsledné dodržiavanie platných technologických, 
bezpečnostných a protipožiarnych predpisov a platných všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem. 

Dokumentácie stavieb, vrátane technologických dokumentácií, na základe ktorých sa bude 
navrhovaná činnosť realizovať, budú  obsahovať požiadavky na prijatie takých opatrení, aby sa zmiernili možné 
nepriaznivé vplyvy. Pred začatím zemných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných 
inžinierskych sietí, aby nedošlo ku ich poškodeniu. Pri stavebných a montážnych prácach je potrebné dodržiavať 
zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v súlade s príslušnými právnymi predpismi.  

Stokové siete musia vyhovovať týmto základným funkčným požiadavkám: 
- pri prevádzke nesmie dochádzať k upchávaniu stôk; 
- periodicita zaplavenia a preťaženia musí vyhovieť predpísaným limitom v STN; 
- musí sa zabezpečiť ochrana verejného zdravia a životov; 
- recipienty musia byť chránené pred znečisteným v rámci predpísaných limitov; 
- musí sa zabezpečiť ochrana zdravia a života prevádzkových zamestnancov; 
- chrániť recipient pred znečistením v súlade s limitmi podľa osobitného predpisu; 
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- 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. 

Čistiareň odpadových vôd musí vyhovovať týmto základným požiadavkám: 
- pri čistení odpadových vôd zabezpečiť súlad s limitnými hodnotami na vypúšťanie; 
- musí byť schopná zabezpečiť čistenie v plnom rozsahu prietokov v bezdažďovom období, resp. 

s povoleným objemom dažďových vôd; 
- musí 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; 
- nesmie ohrozovať verejné zdravie najmä hlukom, vibráciami a prenosom infekcií. 

 
Všeobecne je navrhovateľ povinný riadiť sa príslušnou legislatívou v oblasti životného prostredia, 

výstavby, zdravia a bezpečnosti pri práci, najmä:  
- Zákonom č. 50/1976 Zb. stavebný zákon; 
- Zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov; 
- Zákonom č. 543/2002 Z .z. o ochrane prírody a krajiny; 
- Zákonom č. 364/2004 Z. z.  o vodách; 
- Zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách; 
- Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o 
postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd; 

- Zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia; 
- Vyhláškou č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 

infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí; 
- Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch; 
- Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov; 
- Zákonom  č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov; 
- Vyhláškou č. 147/12013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na 
výkon niektorých pracovných činností; 

- Nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko; 

- Vyhláškou č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti 
technických zariadení; 

- Nariadením vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavke na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 
označenia pri práci; 

- Zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarmi; 
- Zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení; 
- Zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší; 
- Zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v platnom znení; 
- Zákonom č. 513/2009  Z. z. o dráhach; 
- Nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa stanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu 

vôd; 
- Vyhláškou MŽP SR č. 410/ 2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší; 



140 
Navrhovateľ: 
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 
 

 
Zhotoviteľ:  
AQUA PROCON s. r. o., Projektová a inženýrská společnost, Palackého tř. 12, 612 00 Brno   
Creative, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok 
 

- Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností; 

- Zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi; 
- Nariadením vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 

označenia pri práci; 
- Nariadením vlády SR č. 392/2006 Z. z. o požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov; 
- Nariadením vlády SR č. 395/2006 Z. z. o poskytovaní a používaní ochranných pracovných prostriedkov; 
- Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko; 
- Nariadením vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na 

ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku; 
- Zákonom  č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva; 
- Vyhláškou č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek 

a technických podmienok zariadení civilnej ochrany; 
- Zákonom č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona 

č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov; 

- Zákonom č. 326/2005  Z.z. o lesoch; 
- Zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 
- Zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon); 
- Vyhláškou č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, 

projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií. 
Na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie sa navrhujú opatrenia 

uvedené v nasledujúcich kapitolách. 

IV.10.1 Územnoplánovacie opatrenia 

Nenavrhujú sa, územnoplánovacie opatrenia, nie sú potrebné. Navrhovaná činnosť je v súlade 
s územným plánom obce Beluša a Ladce a s princípmi a kritériami pre návrh aglomerácií Územného plánu VÚC 
Trenčianskeho samosprávneho kraja  a cieľov pre okres Púchov:  

- 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 recipientu; 

- 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). 
Jedným z cieľov ÚP VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja pre okres Púchov je dobudovanie 

spoločnej ČOV Beluša a kanalizácie. 
Navrhovaná činnosť je v súlade s územným plánom VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

Zmeny a doplnky č. 2, 2011, Záväzné regulatívy: 
- bodom 8.2.4, písm. b) na úseku verejných kanalizácií zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania 

a sekundárneho (biologického) čistenia komunálnych odpadových vôd z aglomerácií s produkciou 
organického znečistenia  do 2 000 EO do 10 000 EO; 
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- bodom 8.2.4, písm. e) na úseku verejných kanalizácií dobudovanie spoločnej ČOV Beluša a kanalizácie. 

 

 
Obr.  12 Územný plán VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja, Zmeny a doplnky č. 2, 2011 

Zdroj: www.tsk.sk 

IV.10.2 Technické a organizačné opatrenia 

Počas projektovej a investičnej prípravy  
- Projektovú dokumentáciu vypracovať podľa zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon a bude rešpektovať 

platné legislatívne predpisy na území SR a Európskej únie, ktoré boli implementované do slovenskej 
legislatívy (najmä Smernica 91/271/EHS a rámcová smernica o vodách 2000/60EC). 

- Rešpektovať Vyhlášku MŽP SR č. 684/2006 Z. z., ktorá ustanovuje podrobnosti o technických 
požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií.  Vypracovať projektovú dokumentáciu podľa STN EN 752 (756100) Stokové siete a systém 
kanalizačných potrubí mimo budov a STN EN 805 požiadavky na systémy vodovodov mimo budov. 

- Zabezpečiť dendrologický posudok podľa vyhl. MŽP SR  č. 24/2003 Z.z. a vypočítať spoločenskú 
hodnotu drevín určených na výrub a požiadať o výrub drevín orgán ochrany drevín v súlade 
s ustanoveniami zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 

- Vypracovať projekt organizácie výstavby a projekt organizácie dopravy, určiť dočasné skládky zeminy 
a materiálov. V rámci spracovania projektu POV odporúčame trasy dovozu a odvodu stavebného 
materiálu navrhovať mimo komunikácií vedúcich tesne pri obytných objektoch. 

Počas výstavby 
- Oboznámiť sa s výsledkami inžiniersko-geologického prieskumu a hydrogeologického prieskumu. 
- Pred začatím zemných prác vyznačiť všetky podzemné vedenia inžinierskych sietí na teréne s udaním 

hĺbky ich uloženia a ochranných pásiem. Pracovníci, ktorí budú tieto práce vykonávať musia byť o tom 
informovaní.   

- Pri výstavbe sietí dodržať príslušné STN, technické požiadavky na výstavbu a súvisiace predpisy . 
- Realizovať stavbu podľa platnej dokumentácie overenej v stavebnom konaní. 
- Pri nebezpečných súbehoch a križovaniach inžinierskych sietí realizovať výkopy ručne.  
- Výrub drevín realizovať  v súlade s platným povolením na výrub podľa zák. č. 543/2002  Z. z.  
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- Hlučné stavebné činnosti vykonávať len počas pracovného týždňa, max. do 18.00 hod. Pri prácach 
nepoužívať zariadenia, ktoré produkujú nadmerný hluk a v prípade ich nevyhnutného použitia ich opatriť 
kapotážou, prípadne použiť dočasne protihlukové steny. 

- Obmedziť prašnosť pri stavebných prácach a doprave, prepravovaný materiál zabezpečiť tak, aby 
neznečisťoval dopravné trasy (plachty, vlhčenie, zníženie rýchlosti), pri výjazde na verejné komunikácie  
zabezpečiť  čistenie kolies  (podvozkov) dopravných  prostriedkov a strojov, znečistenie komunikácií 
okamžite odstraňovať, udržiavať poriadok na stavenisku, materiál ukladať na vyhradené miesta. 

- Ukladať stavebný odpad separovane do príslušných kontajnerov, zabezpečiť ich recykláciu , resp., 
zneškodnenie na riadenej skládke odpadov. 

- Realizovať technologické a technické zabezpečenie stavby a prevádzky proti prieniku znečisťujúcich 
látok do podzemných vôd  a horninového prostredia.  

- Ryhy a stavebné jamy vo väčších hĺbkach ako 1,3 m dostatočne zabezpečiť pažením proti zosuvu, 
ohradiť a na verejných komunikáciách aj opatriť príslušnými dopravnými značkami, prekryť oceľovými 
platňami s dostatočnou únosnosťou. Pri zníženej viditeľnosti je potrebné nebezpečné miesta zabezpečiť 
výstražným osvetlením. Pre chodcov treba uvažovať s umiestnením lávky cez ryhu. 

- Zabrániť pádu osôb do stavebnej jamy ohradením po obvode stavebnej jamy (dvojtyčové 1 m vysoké so 
zarážkou). 

- Zabezpečiť pri výjazde áut zo staveniska čistenie vozidiel tak, aby nedošlo k znečisteniu verejných 
komunikácií. Prístupové komunikácie, pracovné plochy a pod. sa musia po celý čas výstavby na 
stavenisku udržiavať v bezpečnom stave. 

- Dodržiavať bezpečnostné opatrenia najmä pri zemných prácach, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo 
zasypania, ohrozenie strojmi a dopravnými prostriedkami (výkopy rýh inžinierskych sietí, práca v dosahu 
zemných strojov, doprava výkopku a pod.), prácach vo výškach (možnosť pádu z výšky, pádu materiálu, 
dopravné ohrozenie, práca žeriava, atď.).    

- Zabezpečiť, aby stroje neznečisťovali povrchové vody a neznižovali ich kvalitu. 
- Zabezpečiť aby nedošlo k poškodeniu okolitých drevín a vegetácie nad mieru nevyhnutne potrebnú pri 

realizácii výstavby. 
- Rozkopávky pri vstupoch do objektov prekryť oceľovými platňami dostatočnej hrúbky, resp. zabezpečiť 

lavičkami alebo premosťujúcimi konštrukciami. 
- Po ukončení výstavby upraviť priestor dotknutý výstavbou  do pôvodného stavu. 
- Pri výkopových prácach rešpektovať podmienky zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového 

fondu, v prípade zistenia predmetov charakteru pamiatok zastaviť stavebné práce a vyzvať orgány 
pamiatkovej starostlivosti k účasti na stavbe. Pokračovať v prácach až po písomnom vyjadrení orgánov 
pamiatkovej starostlivosti. 

- Nasadzovať stavebné mechanizmy v dobrom technickom stave, vykonávať pravidelnú kontrolu ich 
stavu, používať kryty na zníženie hluku. 

- Zabezpečiť plynulú prevádzku strojov a zariadení. 
- Zabezpečiť odvod dažďových vôd zo staveniska.   
- Na práce vo vodnom toku si v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. vyžiadať povolenie štátnej vodnej 

správy.  
- Vykonávanie stavebných prác v toku nesmie ohroziť základné funkcie vodného toku. 
- Technický návrh prác v toku nesmie zmeniť priechodnosť koryta toku. 
- Pri vykonávaní stavebných prác v toku musí byť zachovaný stály prietok v koryte toku. 
- Pri prácach v koryte toku je vhodné využiť obdobie s minimálnymi prietokmi. 
- Pri prácach v toku je potrebné vylúčiť alebo obmedziť nadmerné uvoľňovanie splavenín do vodného 

toku aj prevádzkou mechanizačných prostriedkov na stavenisku. 
- Zabezpečiť odvetranie čerpacích staníc prevádzkovým objektom s rozvádzačom a kompresorom pre 

prevzdušňovanie výtlaku (opatrenie proti tvorbe zápachu). 

Počas prevádzky 
- Zabezpečiť podmienky na ochranu pracovníkov pred úrazmi. 
- Vypracovať a schváliť  prevádzkový poriadok a manipulačný poriadok ČOV. 
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- Prevádzku kanalizácie a vodovodu realizovať v súlade s prevádzkovým poriadkom kanalizácií a 
vodovodov. 

- Obsluhu zariadení realizovať prostredníctvom zaškolenej obsluhy. 
- Plniť povinnosti prevádzkovateľa zdroja znečistenia ovzdušia podľa platnej legislatívy. 
- Prevádzkovať ČOV tak, aby bolo garantované dodržanie limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia vo 

vypúšťaných odpadových vodách podľa NV SR č. 269/2010 Z. z.  
- Triediť odpady podľa druhov a zabezpečiť ich zhodnotenie, recykláciu a až následne zneškodnenie. 
- Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich zhodnocovaní a zneškodňovaní. 

IV.11 Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala 

Ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, očakávaný vývoj územia, by sa vyvíjal od súčasného 
stavu, ktorý by významne obmedzil  rozvoj obce Beluša v najbližšom období a bol by pre jej rozvoj limitujúcim 
faktorom. Riziko kontaminácie podzemných vôd, povrchových vôd a horninového prostredia a pôdy by 
pretrvávalo.   

Predpokladáme, že navrhovateľ by na dotknutých pozemkoch v súlade s platným územným plánom 
obce Beluša a Územným plánom vyššieho územného celku Trenčianskeho samosprávneho kraja, Zmeny 
a doplnky č. 2, 2011, Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií SR, skôr, či neskôr v určitej 
forme, svoj investičný zámer realizoval.  

IV.12 Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími 

relevantnými strategickými dokumentmi 

Navrhovaná činnosť je v súlade platným  územným plánom obce Beluša a Ladce a  Územným plánom 
vyššieho územného celku Trenčianskeho samosprávneho kraja, Zmeny a doplnky č. 2, 2011 a Plánom rozvoja 
verejných vodovodov a verejných kanalizácií SR, ktorý zobrala na vedomie vláda SR uznesením č. 119 
z 15.2.2006 a Vodným plánom Slovenska, Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja Aktualizácia, 
MŽP SR, 2015. 

Navrhovaná činnosť je v súlade s požiadavkami smernice 91/271/EHS a záväzkami, ktoré sa 
Slovenská republika zaviazala plniť v rámci predvstupových rokovaní s EÚ a rámcovej smernice o vodách 
2000/60/EC. 

IV.13 Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov problémov 

Navrhovaná činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v platnom znení. 
V ďalšom postupe bude zámer v súlade s ustanovením § 29  zákona č. 24/2006 Z.z. prerokovaný  s dotknutými 
orgánmi a organizáciami a verejnosťou a následne budú vyhodnotené pripomienky a vyjadrenia doručené 
k zámeru a príslušný orgán rozhodne v súlade s ustanovením § 29 zákona č. 24/2006 Z.z., či sa navrhovaná 
činnosť bude ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.. 

Pri vypracovaní Zámeru sme neidentifikovali závažné okruhy problémov, ktoré by mohli súvisieť 
s navrhovanou výstavbou a prevádzkou. Navrhovateľ zabezpečil a poskytol všetky potrebné podklady pre 
vypracovanie Zámeru. Podklady boli spracované v súlade s platnými predpismi, odborne spôsobilými osobami 
a v dostatočnej podrobnosti pre vypracovanie Zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z.z..  

Ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, riziko kontaminácie pôdy, horninového prostredia, 
povrchových a podzemných vôd a nepriaznivé vplyvy zmien v kyslíkovom režime povrchových vôd a obsahu 
znečisťujúcich látok by mohli mať vplyv na rastlinstvo a živočíšstvo viazané na vodné toky v dotknutom území 
a hygienický štandard  a zdravie ľudí.      
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V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ 

ČINNOSTI A NÁVRH OPTIMÁLNEHO VARIANTU 

V.1 Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu 

Pri tvorbe kritérií sme prihliadali na kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe 10 zákona 
č. 24/2006 Z. z.: 
I. Povaha a rozsah navrhovanej činnosti 

- Rozsah navrhovanej činnosti (vyjadrený v technických jednotkách) 
- Súvislosť s inými činnosťami (jestvujúcimi, prípadne plánovanými) 
- Požiadavky na vstupy (napr. záber lesných pozemkov a pôdy, využívanie vody, potreba surovín a 

celkové využitie prírodných zdrojov, potreba energetických zdrojov) 
- Údaje o výstupoch, najmä znečistenie ovzdušia, tvorba odpadov, odpadové vody, iné odpady, hluk, 

vibrácie, žiarenie, teplo, zápach a iné očakávané vplyvy 
- Pravdepodobnosť účinkov na zdravie obyvateľstva 
- Ovplyvňovanie pohody života 
- Celkové znečisťovanie alebo zhodnocovanie prostredia vrátane ovplyvňovania biodiverzity 
- Riziko nehôd s prihliadnutím najmä na použité látky a technológie, ako aj ďalšie možné riziká spojené 

s realizáciou navrhovanej činnosti (napr. prírodné katastrofy, zmena klímy) 
II. Miesto vykonávania navrhovanej činnosti 

- Súčasný stav využitia územia 
- Súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou 
- Relatívny dostatok, kvalita a regeneračné schopnosti prírodných zdrojov v dotknutej oblasti 

a v horninovom prostredí 
- Únosnosť prírodného prostredia, najmä ak ide o tieto oblasti: 

 vodné útvary, 

 mokrade, 

 pobrežné oblasti (riek, jazier, nádrží) vrátane ústí riek, 

 pohoria a lesy, 

 chránené územia [napr. chránená krajinná oblasť, národný park, chránený areál, prírodná 
rezervácia, národná prírodná rezervácia, prírodná pamiatka, národná prírodná pamiatka, chránený 
krajinný prvok, chránené vtáčie územie, navrhované chránené vtáčie územie, územie európskeho 
významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), chránené vodohospodárske oblasti], 

 oblasti významné z hľadiska výskytu, ochrany a zachovania vzácnych druhov fauny a flóry (napr. 
chránené druhy a ich biotopy), 

 oblasti, v ktorých už bola vyčerpaná únosnosť prírodného prostredia, 

 husto obývané oblasti, 

 historicky, kultúrne alebo archeologicky významné oblasti. 
III. Význam a vlastnosti očakávaných vplyvov 

- Pravdepodobnosť vplyvu 
- Rozsah vplyvu (napr. veľkosť dotknutej geografickej oblasti a veľkosť dotknutej populácie) 
- Pravdepodobnosť vplyvu presahujúca štátne hranice 
- Veľkosť a komplexnosť vplyvu 
- Predpokladaný začiatok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu vplyvu 
- Povahu vplyvu 
- Kumuláciu vplyvu s vplyvom iných existujúcich alebo schválených činností 
- Možnosť účinného zmiernenia vplyvu. 

Pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie počas jej výstavby a prevádzky 
bolo použité komplexné viackriteriálne hodnotenie. Súbor kritérií hodnotenia bol vyberaný tak, aby sa 
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charakterizovalo spektrum vplyvov a ich významnosť. Kritériá očakávaných vplyvov boli vytvorené z hľadiska 
kvalitatívneho (bez vplyvu, pozitívny vplyv, negatívny vplyv) časového priebehu pôsobenia (krátkodobý, 
dlhodobý, trvalý, dočasný), formy pôsobenia (priame, nepriame, kumulatívne), zároveň boli vplyvy diferencované 
na vplyvy počas výstavby a vplyvy počas prevádzky. 

Pri výbere kritérií sme zohľadnili  súlad navrhovanej činnosti s územným plánom obce Beluša  
a s princípmi a kritériami pre návrh aglomerácií Územného plánu VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja  
a cieľov pre okres Púchov pre nakladanie s odpadovými vodami:  

- 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 recipientu; 

- 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). 
Ďalej sme zohľadnili: 

- väčší dočasný záber pozemkov pre výstavbu kanalizácie pri Alternatíve (odkanalizovanie) 2;  
- väčšie množstvo výkopovej zeminy pri Alternatíve (odkanalizovanie) 2 počas výstavby; 
- rozsiahlejší výrub drevín pri Alternatíve (odkanalizovanie) 2; 
- väčšia navrhovaná kapacita ČOV pri Alternatíve (ČOV) 1 - 6 756 EO; 
- nižšie investičné a prevádzkové náklady pri Alternatíve (ČOV) 1. 

Taktiež sme zohľadnili cieľ ÚP VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja pre okres Púchov - 
dobudovanie spoločnej ČOV Beluša a kanalizácie. 

V.2 Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované varianty  

Obe Alternatívy odkanalizovania a intenzifikácie ČOV spĺňajú legislatívne podmienky výstavby 
a prevádzky a všetky kritériá pre návrh aglomerácií Územného plánu VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja  
a ciele pre okres Púchov v oblasti nakladania s odpadovými vodami. 

Alternatíva (odkanalizovanie) 2 a má väčší dočasný záber pôdy a taktiež má väčšiu produkciu 
výkopových zemín počas výstavby. 

Ako Alternatíva (odkanalizovanie) 2, tak aj Alternatíva (ČOV) 2, majú vyššie ekonomické náklady na 
výstavbu  a predpokladáme, že aj vyššie prevádzkové náklady.  

Alternatíva (ČOV) 1 má väčšiu navrhovanú kapacitu ČOV (6 756 EO). Alternatíva (odkanalizovanie) 1 
ráta s čistením odpadových vôd z miestnej časti Podhorie (704 EO) na ČOV Beluša. Všeobecne sa považuje za 
vhodnejšie riešenie jednej väčšej ČOV, ako viacero menších. Alternatíva (odkanalizovanie) 2 má väčšiu dĺžku 
navrhovanej kanalizácie (33 263 m) ako Alternatíva (odkanalizovanie) 1, ktorá má dĺžku navrhovanej kanalizácie 
32 959 m. Kvôli väčšej dĺžke navrhovanej kanalizácie bude pri Alternatíve (odkanalizovanie) 2 bude nutný 
rozsiahlejší výrub drevín. 

 Obe Alternatívy odkanalizovania a intenzifikácie ČOV majú významné, predovšetkým pozitívne vplyvy 
na zlepšenie hygienického štandardu obyvateľstva a zlepšenie bezpečného zneškodnenia odpadových vôd 
a vytvorenie možností pre ďalší rozvoj obce. Z hľadiska pozitívnych vplyvov možno ďalej konštatovať, že 
navrhovaná činnosť poskytne zamestnanie v niekoľkým desiatkam pracovníkov počas výstavby.  

 Sprievodné negatívne vplyvy súvisia najmä s výstavbou a predstavujú hlavne produkciu hluku a emisií, 
zvýšenie dopravného zaťaženia a ovplyvnenie kvality života obyvateľov. Negatívne vplyvy počas prevádzky 
súvisia najmä s dopravným zaťažením, hlukom a znečistením ovzdušia a produkciou odpadových vôd.  
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Nepredpokladá sa, že prevádzka navrhovanej činnosti (platí to pre obe Alternatívy odkanalizovania 
a intenzifikácie ČOV)  spôsobí prekročenie prípustných hodnôt  hluku  ani prekročenie limitných hodnôt na 
ochranu ovzdušia, zdravia ľudí (hlukové limity) a limitov týkajúcich sa kvality vôd.   

Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva sú primerané rozsahu navrhovanej činnosti 
a nepredstavujú riziko ohrozenia životného prostredia a jeho zložiek vrátane zdravia obyvateľstva. 

Na základe posúdenia navrhovanej činnosti je možné konštatovať, že navrhovaná Alternatíva 
(odkanalizovanie) 1 a Alternatíva (ČOV) 1 riešenia navrhovanej činnosti sú z hľadiska vplyvov na životné 
prostredie a zdravia obyvateľstva prijateľné a pri akceptovaní navrhovaných opatrení je možné ich 
vyhodnotiť ako optimálne.  

V.3 Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu 

Zabezpečenie zodpovedajúceho odvádzania a čistenia odpadových vôd je stanovené požiadavkami 
smernice 91/271/EHS a záväzkami, ktoré sa Slovenská republika zaviazala plniť v rámci predvstupových 
rokovaní s EÚ a ktoré sú definované aj v zákone č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Cieľom napĺňania 
plánov rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií je dosiahnuť na jednej strane rozvoj obecnej 
infraštruktúry, respektíve zvýšenie úrovne sanitácie, komfortu bývania a životnej úrovne obyvateľstva a na strane 
druhej zvýšenú ochranu a zlepšenie stavu prírodných zdrojov vôd, vodných ekosystémov ako aj zdravia ľudí. 

Rámcová smernica o vodách (RSV) 2000/60/EC vytvára právny rámec európskej vodnej politiky. 
Účelom tejto smernice je ustanoviť podmienky pre vytvorenie účinného systému ochrany vnútrozemských 
povrchových vôd, pobrežných vôd a podzemných vôd. Určuje zásady smerovania v jednotlivých činnostiach a 
postupoch vodnej politiky vrátane oblasti odpadových vôd.  

Hlavným cieľom smernice 91/271/EHS týkajúcej sa nakladania s komunálnymi odpadovými vodami je 
ochrana vodných ekosystémov v európskom spoločenstve pred škodlivým účinkom vypúšťania nečistených alebo 
nedostatočne čistených komunálnych odpadových vôd. Táto smernica je doplnená ďalšími smernicami, ktorých 
požiadavky boli transponované do legislatívy Slovenskej republiky. 

Ochrana vôd je premietnutá do dodržiavania nasledovných základných princípov: 
- zabezpečenie vyhovujúceho stavu vodných zdrojov, vodných ekosystémov a na vodu viazaných 

krajinných ekosystémov, 
- znižovanie znečistenia odpadových vôd v mieste ich vzniku a využívanie možností opätovného 

používania odpadových vôd. 
Pre oblasť odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd majú zásadný význam ustanovenia 

zákona, ktoré sú transpozíciou požiadaviek smernice 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Vodný 
zákon ustanovil, že komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách, sa musia odvádzať a prejsť 
primeraným čistením len verejnou kanalizáciou. Okrem iného určil aj termíny pre jednotlivé veľkostné kategórie 
aglomerácií, ktoré majú byť v súlade s požiadavkami smernice Rady 91/271/EHS tak, aby boli splnené záväzky 
Slovenskej republiky voči EÚ. 

V nariadení vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého 
stavu vôd je transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd 
pred znečistením a zhoršením kvality. Ustanovuje požiadavky na kvalitu povrchovej vody, kvalitatívne ciele 
povrchovej vody určenej na odber pitnej vody, vody určenej na závlahy a vody vhodnej pre život a reprodukciu 
pôvodných druhov rýb a rozsah monitorovania týchto vôd. V nariadení vlády sú stanovené limitné hodnoty 
ukazovateľov znečistenia splaškových odpadových vôd, komunálnych odpadových vôd a osobitných vôd 
vypúšťaných do povrchových alebo podzemných vôd, limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia priemyselných 
odpadových vôd s obsahom škodlivých látok a prioritných látok vypúšťaných do povrchových vôd a požiadavky 
na vypúšťanie odpadových vôd z odľahčovacích objektov vôd z povrchového odtoku. 

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení 
zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov upravuje zriaďovanie, 
rozvoj, prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií, vymedzuje práva a povinnosti a pôsobnosť 
orgánov verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií. 

Zákon ustanovuje povinnosť pre vlastníkov infraštruktúry zabezpečiť podmienky na zásobovanie 
obyvateľstva pitnou vodou, odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd od obyvateľov, čím konkretizuje 
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činnosť obcí v oblasti verejných vodovodov verejných kanalizácií podporovanú aj ustanoveniami zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Navrhovateľ, Považská vodárenská spoločnosť a.s. so sídlom Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, 
predkladá podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zámer navrhovanej činnosti „BELUŠA – KANALIZÁCIA A 
ČOV, II. etapa“. 

Predmetom  navrhovanej činnosti  „BELUŠA – KANALIZÁCIA A ČOV, II. etapa“ sú navrhované 
kanalizačné systémy v katastrálnych územiach a lokalitách: 

- Beluša a Hloža-Podhorie,  
- Ladce (pri Alternatíve (odkanalizovanie) 2). 

Ďalej sa navrhuje nevyhnutná rekonštrukcia jestvujúcej ČOV v Beluši (k. ú. Beluša) tak, aby bolo 
zabezpečené čistenie odpadových vôd z aglomerácie Beluša v súlade s platnou legislatívou po dokončení 
navrhovanej dostavby resp. výstavby splaškovej kanalizácie. 

Jestvujúci systém jednotnej a splaškovej kanalizácie v obci Beluša zostane zachovaný a v rámci 
projektu bude rozšírený.  

Odporúčaná Alternatíva (odkanalizovanie) 1 ráta s čistením odpadových vôd z miestnej časti Podhorie 
(704 EO) na ČOV Beluša.  

Navrhovaná činnosť zároveň ráta s  prevedením rekonštrukcie stávajúce ČOV Beluša tak, aby bolo 
možné riadne čistiť odpadové vody z celej aglomerácie. Ide o realizáciu druhej etapy projektu, ktorá nadväzuje na 
predošlé úpravy prevedené na  ČOV v roku 2013 s cieľom zabezpečiť potrebnú kapacitu pre odpadové vody, 
ktoré budú na ČOV privedené kanalizačným systémom. 

V súčasnosti má obec Beluša vybudovanú časť verejnej kanalizácie, na ktorú je napojené podľa 
evidencie prevádzkovateľa 2 137 obyvateľov. Odpadové vody sú odvádzané na jestvujúcu ČOV Beluša 
s deklarovanou kapacitou 2 300 EO. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kvality životného prostredia a života 
obyvateľstva a tiež zlepšenie ochrany povrchových a podzemných vôd v aglomerácii Beluša, respektíve v povodí 
rieky Váh. Konkrétne sú navrhované nasledujúce opatrenia: 

- Zabezpečenie efektívneho a účinného čistenia odpadových vôd na čistiarne odpadových vôd v Beluši.  
- Vybudovanie kapacitného hrubého i jemného mechanického predčistenia; 
- Vystrojenie druhej aktivačnej linky; 
- Úprava odtoku z dosadzovacej nádrže s cieľom znížiť výkyv hladiny v priebehu dňa. 

Odporúčaná Alternatíva (ČOV) 1 - Dvojlinková koncepcia bola pripravená projektom z roku 2006, ktorý 
riešil úpravu konceptu jednolinkovej nádrže typu OSA 1750 rozdelením tejto nádrže na dva identické priestory 
zmiešavacej aktivácie, z čoho jeden priestor bol vystrojený a je využívaný dodnes a druhý priestor bol určený pre 
budúce zvyšovanie zaťažení ČOV. Základom tejto alternatívy je zachovanie stavebnej časti aktivačné nádrže 
a realizácia nového strojne – technologického vystrojenia pre obe nádrže. Intenzifikácia zahŕňa tiež ostatné 
technologické uzly ČOV. 

Predmetom navrhovanej činnosti je dobudovanie jestvujúcej verejnej kanalizácie v obci Beluša ako aj 
intenzifikácia existujúcej ČOV Beluša v zmysle záväzkov SR voči EÚ a v súlade prílohou č. 1 Programového 
manuálu OPŽP (Obce v aglomeráciách nad 2 000 EO z Národného programu SR pre vykonávanie smernice 
Rady 91/271/EHS). Hodnotené územie zahŕňa aglomeráciu Beluša (512851) 5 470 EO. 

Aglomerácia nemá dobudovanú stokovú sieť v rozsahu, ktorá by bola v súlade so Smernicou Rady 
91/271/EHS a Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS a jestvujúca čistiareň 
odpadových vôd nevyhovuje z hľadiska potrebnej kapacity pre predmetnú aglomeráciu. Realizáciou projektu by 
sa mali dosiahnuť nasledovné hlavné ciele projektu:  

- zvýšenie a zabezpečenie pripojenia na verejnú kanalizáciu min. na 85 % existujúcich producentov 
znečistenia v aglomerácii Beluša; 

- intenzifikácia ČOV Beluša za účelom zabezpečenia jej potrebnej kapacity pri súčasnom dosahovaní 
limitných ukazovateľov znečistenia odpadových vôd v súlade s Nariadením vlády 269/2010 Z.z. 
a smernice Rady 91/271/EHS. 
Navrhovaným technickým riešením sa zvýši napojenosť na kanalizačnú sieť v aglomerácii zo 

súčasného stavu 2 603 EO na 6 551 EO. Súčasne sa uvažuje, že do ČOV Beluša budú zvážané odpadové vody 
od 300 EO. 
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Celková napojenosť aglomerácie na verejnú kanalizáciu bude po realizácii opatrenia 87,3 %. Vlastná 
napojenosť obyvateľstva bude 92,5 %. 

Celkovo budú po realizácii navrhovaných opatrení pri odporúčanej Alternatíve (ČOV) 1 čistené na 
ČOV Beluša odpadové vody od 6 756  EO. Zlepší sa hygienický a životný štandard pre ďalší sociálno-
ekonomický rozvoj riešenej oblasti. Napojenosť na kanalizačnú sieť zlepší kvalitu životného prostredia a tiež 
zlepší ochranu povrchových a podzemných vôd v oblasti povodia rieky Váh a hygienické podmienky života 
obyvateľstva. 

Realizácia navrhovanej činnosti umožní ďalší sociálno-ekonomický rozvoj dotknutej obce. Napojenosť 
na kanalizačnú sieť zlepší kvalitu životného prostredia a tiež zlepší ochranu povrchových a podzemných vôd 
v oblasti povodia rieky Váh. 
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VI. MAPOVÁ A INÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA 

Príloha 1 - Výkresy  
Štúdia uskutočniteľnosti, Dokumentácia pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie „BELUŠA – 
KANALIZÁCIA A ČOV, II. etapa“ (AQUA PROCON s. r. o., Projektová a inženýrská společnost, Palackého tř. 12, 
612 00 Brno, júl 2018), výber: 
 
1.01. Situácia širších vzťahov 
 
1.02. Situácia kanalizácie - Alternatíva 1 
- Beluša - Situácia kanalizácie (Alternatíva 1) – 1. časť 
- Beluša - Situácia kanalizácie (Alternatíva 1) – 2. časť 
- Beluša - Situácia kanalizácie (Alternatíva 1) – 3. časť 
- Beluša - Situácia kanalizácie (Alternatíva 1) – 4. časť 
 
1.03. Situácia kanalizácie - Alternatíva 2 
- Beluša - Situácia kanalizácie (Alternatíva 2) – 1. časť 
- Beluša - Situácia kanalizácie (Alternatíva 2) – 2. časť 
- Beluša - Situácia kanalizácie (Alternatíva 2) – 3. časť 
- Beluša - Situácia kanalizácie (Alternatíva 2) – 4. časť 
 
1.04 ČOV - Alternatíva 1 
 
1.05 ČOV - Alternatíva 2 
 
Poznámka: 
ČOV Alternatíva 2 sa od ČOV alt.1 odlišuje iba v riešení objektu SO 03 (jedna aktivačná nádrž), preto pre ostatné SO v alt.2 platí riešenie týchto objektov 
ako  alt.1). 

 
Príloha 2 -  Akustická štúdia pre zámer „Rekonštrukcia, čistiareň odpadových vôd - Beluša“ 
Stacionárne a mobilné zdroje hluku – Vizualizácia“. Klub ZPS vo vibroakustike, spol. s r.o., 07/2019 
 
Príloha 3 - Rozptylová štúdia pre stavbu: Beluša, Čistiareň odpadových vôd, Rekonštrukcia, F. Hesek, 
CSc., 07/2019 
 
Príloha 4 - DENDROLOGICKÝ PRIESKUM BELUŠA - KANALIZÁCIA A ČOV, II. ETAPA, Terraplan s.r.o., 
08/2019 
 
Príloha 5 - Stanoviská 
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VII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ZÁMERU 

VII.1 Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer a zoznam hlavných 

použitých materiálov 

- Aktualizácia prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability okresov Považská Bystrica 
(SAŽP, 2005) 

- Atlas krajiny SR, MŽP SR 2002 
- Atlas máp stability svahov SR 
- BELUŠA – KANALIZÁCIA A ČOV, II. etapa,  štúdia uskutočniteľnosti , AQUA PROCON s. r. o., 2017 
- BELUŠA - KANALIZÁCIA A ČOV, II. ETAPA, ČASŤ REKONŠTRUKCIA ČOV BELUŠA,  AQUA 

PROCON s. r. o. , 2018.  
- Encyklopédia miest a obcí Slovenska, vydavateľstvo PS-line, 2005  
- Fytogeografické členenie (Futák, 1980) 
- Fytogeograficko-vegetačné členenie (Pavol Plesník, Atlas krajiny SR, MŽP SR, SAŽP, 2002) 
- Geobotanická mapa SSR, Michalko a kol.,1986 
- Geomorfologické členenie SR, Mazúr, Lukniš, 1986  
- Internet (https://mapy.hiking.sk/, http://www.air.sk, http://www.enviroportal.sk, http://www.forestportal.sk, 

http://www.geoportal.sk, http://www.geology.sk, www.slov-lex.sk, www.katasterportal.sk, 
http://www.hlukovamapa.sk, http://www.podnemapy.sk, http://www.sazp.sk, 
http://mapserver.geology.sk/radio, www.shmu.sk, http://www.sopsr.sk, www.e-obce.sk/, 
http://www.statistics.sk, http://www.ssc.sk, www.orsr.sk, http://www.nlcsk.org, www.pamiatky.sk, 
http://envirozataze.enviroportal.sk/, www.belusa.sk, www.tsk.sk, www.trashout.ngo, 
http://dionysos.gssr.sk/cmsgf/node/14 . 

- Katalóg Biotopov Slovenska. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 2002 
- Krajinnoekologický plán obce Beluša (AŽ PROJEKT s.r.o, 07/2010) 
- Krajinnoekologický plán obce Beluša (AŽ PROJEKT s.r.o, 07/2010). 
- Kvalita podzemných vôd na Slovensku, 2017, SHMÚ 2018 
- Kvalita povrchových vôd na Slovensku v rokoch 2007 -2008,SHMÚ Bratislava, 2009 
- Mapa geologickej stavby SR (http://geo.enviroportal.sk/atlassr/) 
- Mapa geotermálnych oblastí Slovenska 
- Mapa znečistenie podzemných vôd (RAPANT, S. - VRANA, K. - BODIŠ, D. a kol., 

http://geo.enviroportal.sk/atlassr/) 
- Monitoring kvality povrchových vôd, 2017, MŽP SR, SHMÚ, 2018 
- Plán rozvoja verejných vodovodov a plán rozvoja verejných kanalizácií pre SR, MŽP SR, 2006 
- Potenciálna prirodzená vegetácia územia (Maglocký, Atlas krajiny SR, MZP SR, SAZP, 2002) 
- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Beluša 2015 – 2020 
- Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy na roky 2019-2048, ŠOPSR, 2018 
- Regionalizácia cestovného ruchu v SR, MH SR, 2005 
- Regionálny územný systém ekologickej stability Trenčianskeho samosprávneho kraja, 2011 
- Register environmentálnych záťaží SR 
- Register nehnuteľných kultúrnych pamiatok SR 
- Správa o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v SR 2014 - 2018  
- UP obce Ladce, SAŹP, 2005  
- Územný plán obce Beluša (AŽ PROJEKT s.r.o, 02/2014) 
- Územný plán obce Beluša (AŽ PROJEKT s.r.o, 02/2014); 
- Územný plán obce Ladce, SAŹP, 2005. 
- Územný plán VÚC Trenčianskeho kraja, Zmeny a doplnky č. 3/2018 (AŽ PROJEKT s.r.o, 11/2018); 
- Územný plán vyššieho územného celku Trenčianskeho samosprávneho kraja, A-Ž Projekt  Bratislava, 

1998   
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- Územný plán vyššieho územného celku Trenčianskeho samosprávneho kraja, Zmeny a doplnky ÚPN 
VÚC Trenčianskeho kraja  č.1/2004, A-Ž Projekt  Bratislava, 2004 

- Územný plán vyššieho územného celku Trenčianskeho samosprávneho kraja, Zmeny a doplnky ÚPN 
VÚC Trenčianskeho kraja  č. 2/2011, A-Ž Projekt  Bratislava, 2011 

- Vodný Plán Slovenska, Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja Aktualizácia, MŽP SR, 
2015 

- Zmeny a doplnky  č. 1 ÚP obce Ladce, Ateliér Olympia, spol. s r.o.,  2016.  

VII.2  Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti pred vypracovaním zámeru 

 Ku dňu vypracovania Zámeru navrhovanej činnosti navrhovateľ dodal vyjadrenia a stanoviská  
k navrhovanej činnosti.  Tie sú prílohami tohto Zámeru.    

VII.3 Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej činnosti a 

posudzovaní jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie 

V doterajšom postupe prípravy navrhovanej činnosti „BELUŠA – KANALIZÁCIA A ČOV, II. etapa“ bola 
vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti spoločnosťou AQUA PROCON s. r. o., 2017 v dvoch variantných riešeniach 
a podklady pre nulový variant. Ďalším podkladom bola dokumentácie pre stavebné povolenie BELUŠA - 
KANALIZÁCIA A ČOV, II. ETAPA, ČASŤ REKONŠTRUKCIA ČOV BELUŠA,  AQUA PROCON s. r. o. , 2018. 
Dokumentácia bola podkladom pre vypracovanie Zámeru. Projektant poskytol počas spracovania zámeru 
navrhovanej činnosti  konzultácie a doplňujúce informácie.   
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VIII. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA ZÁMERU 

V Pezinku, október  2019. 
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IX. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 

IX.1 Spracovateľ zámeru 

AQUA PROCON  s.r.o. 
Projektová a inženýrská společnosť 
Palackého tř. 12 
612 00 Brno 
 
tel.  +420 541 426 011 
fax. +420 541 426 012 
email:  info@aquaprocon.cz 
web: www.aquaprocon.cz 
Zákazkové číslo: 1517719-09 
 
Creative, spol. s r.o. 
Bernolákova 72, P.O.BOX. 31 
902 01 Pezinok 
 
tel: +421 903 259 534 
email:  creativepk@nextra.sk 
web: www.creativepk.sk 
 
Zodpovední riešitelia: 
Ing. Vladimír Oppelt 
RNDr. Elena Peťková  
 
Spracovatelia odborných štúdií: 
Doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc. 
Ing. Ján Šimo, CSc., Klub ZPS vo vibroakustike s.r.o. 
Ing. Ján Sobota, Klub ZPS vo vibroakustike s.r.o. 
Mgr. Jana Sálková, Terraplan s.r.o. 
Ing. Zuzana Takáčová, Terraplan s.r.o. 
Ing. Dušan Kepko, Terraplan s.r.o. 
 
Konzulatácie poskytli: 
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IX.2 Potvrdenie správnosti údajov podpisom spracovateľa zámeru a podpisom oprávneného 

zástupcu navrhovateľa 

Zodpovedný riešiteľ:        

Potvrdzujem správnosť údajov: 

 
 
......................................................... 
Ing. Josef Šebek        
Konateľ AQUA PROCON  s.r.o. 
   
V Brne ............................................. 

 
 
 
......................................................... 
RNDr. Elena Peťková        
Konateľka CREATIVE, spol. s r.o. 
   
V Pezinku ........................................ 

 

Oprávnený zástupca navrhovateľa: 

Potvrdzujem správnosť údajov: 

 

......................................................... 
Ing. Ján Balušík, predseda predstavenstva 
 
 
 
......................................................... 
Ing. Jaroslav Lagíň, člen predstavenstva 
 

V Považskej Bystrici......................... 
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X. PRÍLOHY K ZÁMERU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

Príloha 1 - Výkresy  
Štúdia uskutočniteľnosti, dokumentácia pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie „BELUŠA – 
KANALIZÁCIA A ČOV, II. etapa“ (AQUA PROCON s. r. o., Projektová a inženýrská společnost, Palackého tř. 12, 
612 00 Brno, júl 2018), výber: 
 
1.01. Situácia širších vzťahov 
 
1.02. Situácia kanalizácie - Alternatíva 1 
- Beluša - Situácia kanalizácie (Alternatíva 1) – 1. časť 
- Beluša - Situácia kanalizácie (Alternatíva 1) – 2. časť 
- Beluša - Situácia kanalizácie (Alternatíva 1) – 3. časť 
- Beluša - Situácia kanalizácie (Alternatíva 1) – 4. časť 
 
1.03. Situácia kanalizácie - Alternatíva 2 
- Beluša - Situácia kanalizácie (Alternatíva 2) – 1. časť 
- Beluša - Situácia kanalizácie (Alternatíva 2) – 2. časť 
- Beluša - Situácia kanalizácie (Alternatíva 2) – 3. časť 
- Beluša - Situácia kanalizácie (Alternatíva 2) – 4. časť 
 
1.04 ČOV - Alternatíva 1 
 
1.05 ČOV - Alternatíva 2 
 
Poznámka: 
ČOV Alternatíva 2 sa od ČOV alt.1 odlišuje iba v riešení objektu SO 03 (jedna aktivačná nádrž), preto pre ostatné SO v alt.2 platí riešenie týchto objektov 
ako  alt.1). 

 
Príloha 2 - Akustická štúdia pre zámer „Rekonštrukcia, čistiareň odpadových vôd - Beluša“ 
Stacionárne a mobilné zdroje hluku – Vizualizácia“. Klub ZPS vo vibroakustike, spol. s r.o., 07/2019 
 
Príloha 3 - Rozptylová štúdia pre stavbu: Beluša, Čistiareň odpadových vôd, Rekonštrukcia, F. Hesek, 
CSc., 07/2019 
 
Príloha 4 - DENDROLOGICKÝ PRIESKUM BELUŠA - KANALIZÁCIA A ČOV, II. ETAPA, Terraplan s.r.o., 
08/2019 
 
Príloha 5 - Stanoviská 
 


