
Informatívna  správa 
 

o  stavbe 
 

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v 
okrese Bytča 

 
 
 
1/ Chronológia prípravy stavby 
 
2000 – vypracovaná  štúdia Očista Váhu – odkanalizovanie obcí v okrese Bytča 
2002 – vypracovanie Registračnej tabuľky projektu (RTP) ako povinného dokumentu  a jej  
            predloţenie na Ministerstve Ţivotného prostredia  (MŢP) 
2002 – stavba zaradená v „Plán investícií v rokoch 2003 – 2015“ 
2003 – vypracovaná  Stratégia rozvoja spoločnosti ma obdobie do roku 2015 schválená   
            uznesením Dozornej rady č. 49 zo dňa 28.11.2003 - 2003 verejnou súťaţou vybratý   
            projektant, ktorý mal zabezpečiť vypracovanie ŠU, SZ, zámeru EIA, DSP,  Ţiadosti vrátane   
            Finančnej a Ekonomickej  ako aj socioekonomickej analýzy, Realizačná dokumentácia,  
            Tendrová dokumentácia 
 
 
2003 – Mestom Bytča vydané  rozhodnutie o umiestnení stavby č. VaŢP/3763/2003-Mk zo  
            dňa 22.12.2003 pre kat.územia Veľká Bytča, Malá Bytča, Hrabové, Pšurnovice 
2004 – Rozhodnutie MŢP SR č. 2477/04-1.6/mv zo dňa 28.10.2004  , ţe sa stavby nebude  
            posudzovať podľa zákona č. 127/1994 Z.z (EIA) 
2004 – stavba uvedená v RRPVP na roky 2005 – 2007 
 
 
2005 -  vydané  rozhodnutie o umiestnení stavby č. SÚ 30/2005-Gch. Zo dňa 22.8.2005 pre  
            kat.územia Veľké Rovné, Kotešová, Kolárovice, Petrovice, Hvozdnica a Štiavnik 
2007 – Rozhodnutím č.j. VaŢP/126/2006-Mk zo dňa 5.2.2007 predĺţená platnosť územného  
            rozhodnutia do 05/2008 
2007  - Mestom Bytča vydané  rozhodnutie o umiestnení stavby č. VaŢP/649/2007-Mk zo dňa  
            31.12.2007 pre kat.územia  Hrabové, Malá Bytča, Predmier.  
 
 
2008 – ObÚ ŢP Ţilina vydané  stavebné povolenie č. B2008/00003/Han zo dňa 26.3.2008 –  
            platné do 2.5.2011 – RN stavby 73 727 145,98 €. 
  
           V roku 2008 sa zahájila realizácia rekonštrukcie časti kanalizácie Bytča v rámci tohto   
            stavebného povolenia. 
 
 
3.11.2008 zaregistovaný na MŢP SR (č.49126/2008) Projektový zámer veľkého projektu 
 
 
 
2009 – stavba zaradená do Aktualizovaného zoznamu veľkých projektov odsúhlasených 
členmi monitorovacieho výboru a  
následne 19.1.2010 zobrala Vláda SR tento zoznam na vedomie. 
 
 
 
 
 



2/ Schvaľovanie projektov stavby 
 
2010  – spracovanie štúdie uskutočniteľnosti (ŠU) 
           - 11.3.2010 - obhliadka na tvare miesta za účasti technickej zloţky JASPERS, MŢP 
 - 23.3.2010 – prezentácia ŠU na MŢP aj za účasti JASPERS  

- 21.5.2010 – schválenie ŠU  listom č. 5368/2010-5.2 
 

- vypracovanie Ţiadosti o potvrdenie pomoci  (ŢoPP) 
- 10.8.2010 - podanie ţiadosti na MŢP SR  listom č.j. 14614/2010/Bau  
- 4.10.2010 - prezentácia ŢoPP na MŢP aj za účasti JASPERS 
- 7.12.2010 – zapracované pripomienky k ŢoPP listom č. 583/Ing. Pn/HYCO  

 
2011   - 20.1.2011 - pripomienky k ŢoPP od JASPERS 

- 26.1.2011 - sumárne stanovisko od MŢP k ŢoPP 
- 15.2.2011 – zapracované pripomienky k ŢoPP listom č. 88/Ing.Pn/HYCO 
- 23.2.2011 – schválenie ŢoPP listom č. 3068/2011-5.2 
 
-   1.3.2011 - pracovné rokovanie na MŢP s generálnym riaditeľom  sekcie   
                     enviromentálnych programov a projektov (SEPP)  
 
-   4.3.2011 - podanie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) 
- 11.4.2011 - zapracované pripomienky k NFP listom č. 5844/2011/Bau 
 
-  07. 2011 -  spracovanie Analýzy rizík pre projekt Bytčianska z pohľadu pridelenia NFP 

 
 
 

3/  Rozsah projektu 

  

Projekt rieši odkanalizovanie a zásobovanie vodou mesta Bytča - prímestské časti Hlinik, 

Malá Bytča, Pšurnovice  

a obce Štiavnik, Hvozdnica, Petrovice, Kolárovice, Kotešová, Veľké Rovné . 

Kanalizácia : rekonštrukcia ČOV Bytča,  

                       vybudovanie 61 125,7 m gravitačnej a 5 426,65 m výtlačnej kanalizácie,  

                        8 ks čerpacích staníc OV.  

  Napojenie odberateľov -   11 180  

Vodovod :  vybudovanie 66 278,7 m vodovodu, 

 5 ks VDJ  

 11 ks dotlačacích staníc 

 Napojenie odberateľov -  9 602  

 

 
4/ Financovanie prípravy stavby 
 
Pri príprave stavby bolo preinvestovaných       838.654,71 €.  
 
Z toho: 
na projekty                                    524.993,94 €, 
inţiniersku činnosť                                    203.934,48 €,  
stavebné práce                                  29.815,63 €, 
majetkoprávne vysporiadanie pozemkov                 79.910,66 €. 



5/  Krátky komentár 
 
Zahajenie prípravných prác na stavbe Bytčianska sa začalo v roku 2002 vyčlenením tejto oblasti z 
projektu Očista Váhu a zaradením do Plánu investícií v rokoch 2003 – 2015.                                   
 
Po vysúťaţení projektanta v roku 2003 bolo stavebným úradom v Bytči vydané dielčie územné 
rozhodnutie na mesto Bytča a v roku 2005 bolo vydané územné rozhodnutie aj na ostatné obce 
zahrňujúce  do projektu, t.j. Veľké Rovné, Kotešová, Kolárovice, Petrovice, Hvozdnica a Štiavnik  
 
Po veľkých prieťahoch v stavebnom konaní  bolo v roku 2008 vydané  stavebné povolenie 
Obvodným úradom v Ţiline  s rozpočtovým nákladom stavby   73 727 145,98 €.  
 
V roku 2008 bol zároveň projekt Bytčianska zaregistrovaný na Ministerstve ţivotného prostredia a 
následne v roku 2009 bola stavba zaradená do Aktualizovaného zoznamu veľkých projektov 
odsúhlasených členmi monitorovacieho výboru a následne tento schválila  Vláda SR . 
 
Po schválení sa zabezpečovalo vypracovanie jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie 
podľa Metodického pokynu Ministerstva a následne boli tieto projekty schvaľované . 
V roku 2010 pri prejednaní  Ţiadosti o potvrdenie pomoci bola účastná aj technická zloţka Jaspers,  
(poradný orgán Európskej komisie na schvaľovanie projektov), ktorá projekt ako technické a 
ekonomické riešenie vyhodnotila veľmi kladne.     
 
V roku 2011 bola podaná Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorú Ministerstvo po svojom 
posúdení nepredloţí Európskej komisii ako schvaľovaciemu orgánu Veľkých projektov na 
posúdenie.  
 
Na základe uvedeného oznámenia Ministerstva sa vypracovala Analýza rizík ďaľšieho postupu, 
kde sa uvádza, ţe projekt Bytčianska ako jeden z mála dosahuje kladne akumulované peňaţné 
toky v celom projektovom horizonte a takto spľňa všetky predpoklady, aby bol zo strany orgánov 
Európskej komisie schválený bez prieťahov. 
 
 
 
Vypracoval: Ing.Lučivňák, Ing.Štrbová 
25.8.2011 
 



     Zápis pre pamäť  

 

zo stretnutia primátora mesta a starostov obcí bytčianskeho okresu, konaného 23.8.2011 na 

Mestskom úrade v Bytči.  

 

 

Prítomní: podľa priloţenej prezenčnej listiny  

 

 

 Zástupcov obcí bytčianskeho okresu a SEVAK-u, a.s. na dnešnom stretnutí privítal  primátor 

mesta Bytča p. Minarčík, Stretnutie bolo  zvolané za účelom informovania  o ďalšom postupe pri 

príprave stavby Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča 

(„Bytčiansko“).   

  

 Generálny riaditeľ SEVAK, a.s. Ing. Kundrík informoval prítomných o doterajšich 

výsledkoch rokovaní po podaní ţiadosti o potvrdenie pomoci pri poskytnutí nenávratného príspevku  

(ŢoNFP) na  projekt „Bytčiansko“ v reţime projektov  s investičnými nákladmi nad 50 mil. € 

(veľký projekt).  

 Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, ktoré sú pouţité hlavne na  dofinancovanie 

stavby Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie  Horných Kysúc, SEVAK, a.s. deklaroval v ţiadosti 

o NFP zabezpečenie spolufinancovania projektu z úverových zdrojov, čo bolo dôvodom 

nepredloţenia predmetnej ţiadosti o potvrdenie pomoci Ministerstvom ŢP SR ako Riadiacim 

orgánom pre operačný program Ţivotné prostredie Európskej komisii na posúdenie.  

  MŢP SR nám listom zo 14.6.2011 oznámilo, ţe finančné zdroje   na veľké projekty, ktoré 

neboli predloţené, uţ nebudú.  Výzva na malé projekty mala byť uverejnená v auguste 2011.  

 

 V súvislosti s uvedenou situáciou poţiadal SEVAK spracovateľa finančných analýz 

spoločnosť Larive Slovakia s.r.o. o vypracovanie Analýzy rizík projektu „Bytčiansko“  z pohľadu 

pridelenia NFP.  

 V spracovanej analýze z júla 2011 spracovateľ posúdil dve alternatívy: prvá je pokračovať v 

procesovaní schválenej ţiadosti o potvrdenie pomoci (ŢoPP) a pripravenej ŢoNFP veľkého projektu 

a druhá je rozdeliť veľký projekt na 2 malé projekty. V druhej alternatíve sa zároveň 

prehodnocovali aj zníţené investičné náklady o 10 %. 

 

 V spracovanej analýze sa v bode 2.1 Inštitucionálne aspekty / Pokračovanie s veľkým 

projektom Bytčiansko uvádza :  Cit.  „Projekt ako jeden z mála (ak nie jediný dosahuje kladné 

akumulované peňaţné toky v celom projektovom horizonte (7 913 621,60 € v roku 2044)...“  

 „Záver: Na základe vyššie popísaných aspektov je moţné predpokladať, ţe najniţšie riziko 

neschválenia projektu je pokračovanie s veľkým projektom za predpokladu pouţitia zdrojov 

ţiadateľa tak, ako boli navrhnuté v ŢoPP. Dôvodom je kladné hodnotenie projektu zo strany Jaspers 

a kladné peňaţné akumulované toky v prípade pouţitia aj vlastných zdrojov (7 mil. €), čo nemal 

ţiaden iný projekt.“  

 Na základe záverov vypracovanej Analýzy bude  projekt „Bytčiansko“  aj ďalej 

pripravovaný ako veľký projekt, ktorý takto podporujú primátor mesta Bytča a prítomní starostovia 

obcí.   

 

 Primátor mesta Bytča informoval, ţe na mesto sa obracajú zástupcovia investorov o 

zabezpečenie realizácie kanalizácie. Bolo dohodnuté, ţe mesto bude odkanalizovanie investične 

zabezpečovať cez akcionára, t.j. cez SEVAK.  

 

 Predseda predstavenstva spoločnosti SEVAK  JUDr. Šimko vysvetlil prítomným systém 

zásobovania vodou a odkanalizovania „Bytčianska“ ako celku, ktoré je takto koncepčné, 



nedoporučoval rozdrobovať veľký projekt na samostatné aglomerácie či uţ z dôvodu systému 

verejnej súťaţe cez medzinárodný  tender, kde je moţnosť zníţenia investičných nákladov, ale aj   

nevýhoda vzniku neoprávnených nákladov zo strany budúceho zhotoviteľa.   

 GR uviedol príklad vysúťaţenia  zhotoviteľa SČOV Ţilina – intenzifikácia, kde zhotoviteľ  

uţ pri samotnej realizácií hľadá chýbajúce peniaze cestou naviac prác, ale tieto sú pre investora 

neoprávnenými nákladmi.  

 

 

 Na dnešnom stretnutí bolo dohodnuté a prejednané:  

 

1. Zabezpečiť výber projektanta cestou verejnej súťaţe na spracovanie tendrovej a realizačnej 

dokumentácie Bytčianska. 

 

2. Informovať starostu obce Štiavnik o zozname oprávnených osôb na prevádzkovanie kanalizácie 

Štiavnik – tento zoznam je uvedený na stránke http://www.minzp.sk/postupy-

ziadosti/posudzovanie-vplyvov-zivotne-prostredie-eia/zoznam-odborne-sposobilych-osob/.  

 

3. Spracovať informatívnu správu, resp. chronológiu o doterajšej príprave investičnej stavby 

Bytčiansko s termínom zaslania starostom obcí do 31.8.2011. 

 

 

 

 

 

 

Zapísal : Ing. Lučivňák 

 

 

 

Príloha: Prezenčná listina 
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