Výstavba kanalizácie v Nitre pokračuje
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s úspešne pokračuje v napĺňaní projektových
zámerov v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd . Výstavba a spolufinancovanie
z prostriedkov EÚ projektu pod spoločným názvom „Nitra – dobudovanie kanalizačnej siete“
bola schválená v rámci výzvy Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os č.1 „
Intergrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, Operačný cieľ 1.2 „ Odvádzanie a čistenie
odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ. Zmluva o dielo na základe výberového
konania bola podpísaná so skupinou víťazných uchádzačov MONSTAV NITRA s.r.o
a INPEK s.r.o.
Stavba , ktorej projektovaný rozsah predstavuje vybudovanie splaškovej stokovej siete
v celkovej dĺžke 34 561 m s rozpočtovým nákladom 11 735 948,73 € bola slávnostne
zahájená 3.03.2011. Projekt rieši konkrétne odkanalizovanie meských častí Janíkovce, Dolné
Krškany, Párovské Háje, Lukov Dvor, Kynek, Drážovce a ulíc Fabrická, Hornostavská,
Krompašská a Jaseňova. Primárnym cieľom projektu je zvýšenie napojiteľnosti obyvateľov
mesta Nitra na kanalizačný systém a následne na spoločnú čistiareň odpadových vôd v Nitre,
ktorá je v súčastnosti v plnej prevádzke, spĺňa všetky stanovené parametre a limity a je
schopná prijať ďalšie novopripojené odpadové vody .
V súčasnosti je rozostavaných 9 dielčích stavieb v rámci projektu a to v Janíkovciach,
Drážovciach, Kyneku, Párovských Hájoch, Lukov Dvor a ul. Jaseňova, Dolné Krškany – IV. etapa,
VI. etapa. Kanalizácia na Fabrickej ulici bola ukončená vrátane povrchových úprav a pripravujú sa
podklady k preberaciemu konaniu. V 10/2011 bola ukončená aj realizácia kanalizácie v rámci stavby
Krškany IV.etapa na Novozámockej ulici.

Vecné plnenie v celkovej hodnote 4 220 526,91 € k 30.10.2011 kumulatívne od začiatku
výstavby :
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S cieľom zosúladiť lehotu výstavby so schváleným termínom ukončenia projektu MŽP SR
12/2012 požiadal investor zhotoviteľa stavby o skrátenie lehoty výstavby . Zhotoviteľ
pristúpil na úpravu harmonogramu s termínom ukončenia 08/2012, čím vytvorí investorovi
priestor pre zabezpečenie činností ( skolaudovanie dielčích stavieb, ich zaradenie do majetku
spoločnosti a pod.) nevyhnutných pre úspešné ukončenie projektu.
Pre zabezpečenie bezproblémového ukončenia projektu je potrebné zo strany mesta Nitra, ako
investora predchádzajúcich stavieb, na ktoré predmetný projekt nadväzuje zabezpečiť
potrebné doklady a kolaudáciu vyšpecifikovaných objektov.
Zároveň budúci prevádzkovateľ upozorňuje občanov na dôsledné dodržiavanie stanovených
podmienok pri napájaní odpadových vôd na verejnú kanalizáciu, v opačnom prípade spôsobia
vážne problémy pri uvedení kanalizačnej siete do prevádzky.
ZsVS, a.s spolu so zhotoviteľom stavby sú si vedomí, že výstavba kanalizácie spôsobuje
občanom určité obmedzenia a dočasne znižuje komfort ich bývania, ale prosí obyvateľov
o pochopenie a toleranciu pri realizácii verejnoprospešnej stavby.

