
Projekty Kohézneho fondu schválené v roku 2004  HORNÉ KYSUCE 

 

Názov:  Zásobovanie vodou a odkanalizovanie regiónu Horné Kysuce  
 

 
Rozhodnutie EK:  CCI 2004 SK 16 C PE 001;  22. decembra 2004 
Žiadateľ:               Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 
 
Projekt rieši nedostatočné zásobenie vodou z miestnych zdrojov a nepostačujúci systém obecnej 
kanalizácie a čistenia odpadových vôd. Pozostáva z nasledovných komponentov: 

Zásobovanie pitnou vodou:  

 rozšírenie skupinového vodovodu z vodárenskej nádrže Nová Bystrica do dvoch vetiev 
Raková-Makov a Raková-Skalité a rozšírenie miestnych distribučných sietí vo všetkých 
obciach. 

Kanalizácia:  

 výstavba dvoch delených stokových sietí, vrátane výstavby hlavných zberačov a rozšírenia 
uličných stôk, pripojených do ČOV Čadca a ČOV Turzovka. ČOV Turzovka bude prijímať 
odpadové vody z Makova, Vysokej nad Kysucou, Turzovky, Korne a Klokočova. V ČOV Čadca 
sa budú čistiť odpadové vody z Čadce, Podvysokej, Olešnej, Staškova, Zákopčia, Rakovej, 
Svrčinovca, Čierneho a Skalitého. Súčasťou je aj obnova existujúcej jednotnej kanalizácie 
v Čadci a rekonštrukcia jednotnej kanalizácie v Turzovke na delenú kanalizáciu. 

Čistenie odpadových vôd:  

 rekonštrukcia a rozšírenie existujúcich ČOV v Čadci a Turzovke na kapacitu 56 000 a 18 000 
ekvivalentných obyvateľov, s vybavením na  čistenie odpadu zo žúmp. 

 

Indikátor Množstvo/ Jednotka 

Zásobovanie 
vodou 

Rozšírenie vodovodného privádzača  a distribučnej 
siete 

   183 km 

Vodojemy       19 ks 

Nové vodovodné prípojky 2 300 ks 

Kanalizácia Výstavba novej splaškovej kanalizácie     260 km 

Nové domové kanalizačné prípojky 6 950 ks 

Rekonštrukcia existujúceho kanalizačného systému v 
Čadci 

      1 km 

Rekonštrukcia existujúceho kanalizačného systému v 
Turzovke 

    13 km  

Čistenie vôd Intenzifikácia a rozšírenie ČOV Čadca       1 ks 

Rekonštrukcia ČOV Turzovka       1 ks 

   
Projektom sa dosiahne zníženie znečistenia povrchových vodných útvarov a podzemných 
vôd o 216 ton BSK5, 53 ton N a  6,6 ton P ročne.  
 

Územie: Žilinský kraj / Okres Čadca 

Projektová oblasť zahŕňa sídla Čadca, Turzovka a ďalších 12 obcí – t.j.  70 000 obyvateľov 

(obce: Raková, Zákopčie, Staškov, Olešná, Podvysoká, Korňa, Klokočov, Vysoká nad 
Kysucou, Makov, Svrčinovec, Čierne a Skalité) 

Zvýšenie napojenosti: 

 na vodovodnú sieť o 55 000 obyvateľov (v rámci okresu z 67,29% na 77,13%) 

 na kanalizačnú sieť o 28 000 obyvateľov (v rámci okresu z iba 26,04% na 56,08%) 

Výstavba: začiatok 1.január 2006, koniec 31. december 2008 

Zamestnanosť: počas etapy výstavby: novovytvorené priame pracovné miesta – 400 / nepriame - 80 
  počas etapy prevádzky: novovytvorené priame pracovné miesta – 55 / nepriame -10  

   
Financovanie: celkové náklady 55 804 000 € 
   oprávnené náklady 54 339 000 € 
  KF 43 471 200 € 80% 


