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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK
EO

ekvivalentný obyvateľ

obyv.

obyvateľ

OV

odpadová voda

ČOV

čistiareň odpadových vôd

VK

verejná kanalizácia (stoková sieť + ČOV)

ČS

čerpacia stanica

BSK5

biochemická spotreba kyslíka za päť dní

CHSK

chemická spotreba kyslíka

NL

nerozpustné látky

N-NH4

amoniakálny dusík

N

celkový dusík

Q24

priemerný denný prietok splaškových vôd

Qd

maximálny denný prietok splaškových vôd

Qh

maximálny hodinový prietok splaškových vôd

kd

súčiniteľ dennej nerovnomernosti

kh

súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti

PVC

polyvinylchlorid

HDPE

vysokotlakový polyetylén

SO

stavebný objekt

PS

prevádzkový súbor

mg

miligram

l

liter

CHKO

chránená krajinná oblasť

STN

slovenská technická norma

RD

rodinný dom

BD

bytový dom

IBV

individuálna bytová výstavba

DKO

domové kanalizačné odbočenie

NFP

nenávratný finančný príspevok

IN

investičný náklad

PIN

parciálny investičný náklad
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1. ÚVOD
1.1 Súčasný stav odkanalizovania v Bratislavskom kraji a v okrese Senec
Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd zo sídiel predmetného územia bolo
doteraz riešené prevažne vo väčších sídlach so samostatnými stokovými sieťami a ČOV.
Stokové siete a ČOV sa budovali predovšetkým v centrách osídlenia (v mestách), v
poslednom desaťročí však intenzívnejšie už aj v obciach.
Postupným budovaním odkanalizovania mesta Bratislava boli vytvorené systémy
verejných a neverejných kanalizácií. V nadväznosti na prirodzené odtokové pomery a
hydrologické členenie územia mesta, vyplývajúce z morfológie terénu sa verejná
kanalizácia mesta v súčasnosti člení na tri samostatné systémy:
- kanalizačný systém na ľavom brehu Dunaja
- kanalizačný systém na pravom brehu Dunaja (petržalský)
- kanalizačný systém v povodí rieky Moravy.
V ostatných mestách a obciach mimo mesta Bratislavy boli verejné stokové siete a
ČOV budované postupne od 60 – tych rokov. Tak boli v 60. – tych rokoch vybudované
stokové siete a ČOV Malacky, Svätý Jur, Plavecký Štvrtok a Senica, v 70. – tych rokoch
Modra, Pezinok, Senec, Bernolákovo, Častá, Hamuliakovo, Brezová pod Bradlom, Holíč,
Skalica a Smrdáky a v 80. – tych rokoch Rohožník. Na niektorých ČOV boli v uplynulom
období realizované aj rôzne intenzifikácie a rozšírenia, avšak rozsah týchto aktivít zďaleka
nezodpovedal dynamike rozvoja miest, resp. obcí. Preto je prevažná väčšina ČOV v
súčasnosti značne kapacitne preťažená, v mnohých prípadoch už v nevyhovujúcom
technickom stave a so zastaralou technológiou. Tento stav je odrazom už spomínanej
skutočnosti, podľa ktorej nebol v minulosti kladený primeraný dôraz na riešenie
problematiky čistenia odpadových vôd a rozvoj čistiarenských kapacít nezodpovedal
dynamike rozvoja osídlenia. V mestách boli budované jednotné (splašková + dažďová)
kanalizačné sústavy, v obciach zväčša len splaškové. Vzhľadom na kvalitu realizácie,
resp. vek kanalizačných systémov a nedostatok prostriedkov na ich kvalitnú údržbu, ako
aj rekonštrukciu a rozširovanie ich kapacít, sú v súčasnosti tieto zariadenia vo viacerých
prípadoch technicky nevyhovujúce (netesnosť kanalizačných potrubí a s tým súvisiace
napr. vnikanie balastných vôd do systému), ale aj kapacitne (neboli dimenzované na tak
dynamicky sa rozvíjajúce územia miest a z dôvodu nedostatku prostriedkov neboli ani
rozširované na potrebnú kapacitu).

1.2 Súčasný stav odkanalizovania v rámci spoločnosti BVS, a.s.
Na verejnú kanalizáciu v Bratislavskom kraji a okresoch Skalica a Senica (Trnavský
kraj) je napojených cca 82,9 % obyvateľov.
Ku koncu roku 2011 bol počet obyvateľov v Bratislavskom kraji bývajúcich v domoch
pripojených na verejnú kanalizáciu 611 700, z čoho kanalizácie v správe Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti a.s., Bratislava (BVS) zabezpečovali odvádzanie odpadových
vôd od 563 059 obyvateľov (92 %) a kanalizácie v správe obcí od 48641 obyvateľov (8 %).
V Bratislavskom kraji a okresoch Skalica a Senica je 70 obcí s verejnou kanalizáciou a 69
obcí s verejnou kanalizáciou s ČOV.
Celkovo je v Bratislavskom kraji a okrese Senica a Skalica evidovaných 52
komunálnych ČOV, z ktorých 21 je v správe BVS a 31 v správe obcí. V roku 2011 bolo
vypúšťaných cez verejnú kanalizáciu do vodných tokov 66 477 tis. m3.
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Na komunálnych ČOV bolo v roku 2011 vyčistených 66 458 tis.m 3 odpadových vôd
z celkového množstva 66 477 tis. m3 vypúšťaných odpadových vôd. Celková dĺžka
kanalizačnej siete v Bratislavskom kraji bola 1 179 km a v Bratislavskom kraji spolu s
okresmi Senica a Skalica 1 418,3 km.
Divízia odvádzania odpadových vôd (DOOV) vykonávala v roku 2020 na území v
pôsobnosti BVS odborné prevádzkovanie celkom 22 verejných kanalizácií v 45 obciach.
Prevádzkovaná verejná kanalizácia pozostáva z 1 791 km kanalizačnej siete, 313
kanalizačných čerpacích staníc a ostatných objektov (odľahčovacie komory, odľahčovacie
stoky, výustne objekty, dažďové nádrže, zhýbky, lapače splavenín a pod.).
Plynulé a bezporuchové odvádzanie odpadových vôd do čistiarní odpadových vôd
zabezpečovali jednotlivé prevádzky DOOV – Bratislava, Modra a Senica prostredníctvom
priebežných kontrol, revízií, opráv a čistenia kanalizačných sietí a čerpacích staníc, ako aj
ostatných objektov, a to v zmysle schválených prevádzkových poriadkov verejných
kanalizácií.
Okrem uvedených prevádzkových činností vykonávala DOOV v súčinnosti s inými
organizačnými zložkami BVS aj pravidelnú kontrolu kvality odpadových vôd od
priemyselných producentov odvádzaných verejnou kanalizáciou, s následnými sankciami
za prekračovanie zmluvne dohodnutých hodnôt najvyššej prípustnej miery znečistenia
odpadových vôd.
Tab. č.1 Odkanalizovanie v rámci spoločnosti BVS, a.s. k roku 2020

Zdroj: Výročná správa 2020

V správe divízie čistenia odpadových vôd (DČOV) v roku 2019 bolo 23 čistiarní
odpadových vôd (ČOV), z toho 17 vlastných ČOV a 5 ČOV v majetku miest a obcí a 1 v
nútenej správe.
Hlavná činnosť DČOV pri čistení odpadových vôd bola zameraná na udržanie a
prípadné možné zlepšenie kvality vypúšťaných odpadových vôd na jednotlivých ČOV
oproti predchádzajúcemu roku, dodržanie kvality vypúšťaných odpadových vôd podľa
vodoprávnych povolení a zníženia poplatkov za vypúšťané znečistenie (tzv. odplaty).
Zároveň bola zameraná na dôsledné spracovanie odpadov (kalov) vznikajúcich
v procese čistenia odpadových vôd s využitím ich energetického potenciálu za dodržania
čo najnižších prevádzkových nákladov a ich následné zhodnotenie, ako i zabezpečenie
zneškodnenia ostatných odpadov vznikajúcich pri čistení odpadových vôd (zhrabky, štrk,
piesok).
Výsledky sledovania kvality vypúšťaných odpadových vôd za rok 2020 preukázali
dodržiavanie kvality vypúšťaných odpadových vôd na jednotlivých ČOV podľa platných
povolení na vypúšťanie odpadových vôd.
Preddavky poplatkov za vypúšťané znečistenie za rok 2019 boli zaplatené za ČOV
Plavecký Štvrtok, ČOV Vrakuňa a za ČOV Skalica.
Zo strany orgánov štátnej vodnej správy ako i SIŽP nebola vykonaná žiadna
kontrola.
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Prehodnocované povolenia na vypúšťanie odpadových vôd boli na ČOV Holíč,
ČOV Smrdáky, ČOV Malacky, ČOV Prievaly, ČOV Plavecký Štvrtok, ČOV Jablonica, ČOV
Častá a ČOV Devínska Nová Ves.
Pre okresné mesto Senec bola v uplynulom období v investorstve mesta
vybudovaná nová ČOV (biologická ČOV s odstraňovaním amoniakálneho a
dusičnanového dusíka s čiastočnou stabilizáciou kalu priamo v aktivačnom procese),
pričom pôvodná bola vyradená z prevádzky. Kalová koncovka ČOV pozostáva z
uskladnenia, zahusťovania a mechanického odvodnenia čiastočne aeróbne
stabilizovaného aktivovaného kalu. Výstavba ČOV bola rozdelená z ekonomických
dôvodov a výhľadu do dvoch stavieb. ČOV bola technologickými úpravami intenzifikovaná
v rokoch 2005 a 2006, modernizovaná tak, že v súčasnosti vyhovuje legislatívnym
požiadavkám, z hľadiska kapacity je však vyťažená a predpokladá sa jej rozšírenie.
Predpokladaná intenzifikácia ČOV je rozdelená na 3 etapy. V prvej etape bude
vykonané rozšírenie a intenzifikácia, ktoré zabezpečí čistenie odpadových vôd z mesta
Senec a zvoz zo žúmp – predpoklad cca 30 000 EO. V druhej etape bude dobudovaná
druhá linka biologického čistenia ktorá zabezpečí čistenie odpadových vôd aj pre okolie
mesta Senec v podoblasti Čataj – obce Boldog, Reca a Veľký Grob (okr. Galanta). Celková
kapacita ČOV Senec by bola 45 000 EO. Tretia etapa bude zahŕňať dobudovanie čistiarne
o tretiu linku biologického čistenia odpadových vôd. Celková kapacita ČOV Senec by bola
61 800 EO Predpokladá sa aj napojenie podoblasti Veľký Biel (Veľký Biel, Nová Dedinka,
Tureň). Obce Čataj, Igram a Kaplna však nebudú napojené na ČOV Senec – vyjadrenie
Mesto Senec zo dňa 20. 06. 2021.
V súčasnosti prebieha realizácia stavby „Čistenie odpadových vôd v meste Senec
– Intenzifikácia modernizácia existujúcej čistiarne odpadových vôd Mesta Senec“. Stavbu
investične zabezpečuje mesto Senec – Mestský úrad. Projektované parametre
zrekonštruovanej ČOV však neuvažujú s pripojením obcí Čataj - Igram – Kaplna. Ani
z dlhodobého hľadiska sa neuvažuje v prípade ďalšej intenzifikácie tejto ČOV s jej
rozšírením na kapacitu, ktorá by postačovala aj pre okolité obce.

Tab. č.2 Množstvo čistených odpadových vôd v ČOV v roku 2020 (m3.rok-1)

Zdroj: Výročná správa 2020
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Obr.č.1 Región v správe BVS, a.s.

1.3 Stratégia rozvoja odkanalizovania
Východiskovým prvkom rozvoja verejných kanalizácií a verejných vodovodov je
uplatňovanie zásad trvalo udržateľného rozvoja, rešpektujúcich starostlivosť o životné
prostredie a zabezpečenie všetkých zákonných nárokov na využívanie vôd (vodných zdrojov).
Premietnutie integrovaného prístupu k ochrane a využívaniu vodných zdrojov v rámci
trvalo udržateľného rozvoja do oblasti odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd
znamená zabezpečovať znižovanie rozdielov medzi množstvom a kvalitou vody spotrebovanej
a množstvom a kvalitou vôd spätne privádzaných kanalizačným systémom do vodného
prostredia. Naplniť tieto požiadavky je možné dôsledným uplatňovaním postupov zakotvených
v legislatívnych, koncepčných a strategických materiáloch SR dotýkajúcich sa oblasti vôd.
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 jednoznačne definované i v zákone č.
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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).
Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií Bratislavského kraja je spracovaný na
základe Plánu rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie SR s využitím podkladov
a materiálov získaných od vodárenských spoločností, údajov o schválených alebo
pripravovaných projektoch.
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.

1.4 Názov projektu

Štúdia pre kanalizáciu a ČOV pre obce Kaplna, Igram, Čataj
1.5 Zodpovedný subjekt
ZDRUŽENIE OBCÍ ŠÚR
Zakladatelia:
Obec Kaplna, IČO: 00655627, so sídlom: Kaplna 39, 90084 Kaplna, zastúpená Vladimírom
Vittekom,
Obec Igram, IČO: 0080252, so sídlom: Igram 217, 900 84 Igram, zastúpená starostom Petrom
Holekom,
Obec Čataj, IČO: 00304719, so sídlom: Čataj 333, 900 83 Čataj zastúpená Martou Tušovou,
založili zakladateľskou zmluvou Združenie obcí Šúr, ako dobrovoľnú nepolitickú právnickú
osobu, za účelom vyvíjania spoločných aktivít smerujúcich k vybudovaniu kanalizácie
v združených obciach a čistiarne odpadových vôd.

1.6 Riešiteľ projektovej štúdie
Spracovateľ:
HYDROTEAM s.r.o., Potočná 377/37, 900 84 Báhoň, IČO: 30 776 023
Štatutárny orgán:
Ing. Michal Stanovský
Ing. Anna Kimličková
Vypracoval:
Ing. Ľuboš Jakubec, autorizovaný stavebný inžinier, stavbyvedúci, znalec

1.7 Lokalita
Štát:
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrálne územie:

Slovenská republika
Bratislavský
Senec
Čataj, Igram a Kaplna
k.ú. Čataj, k.ú. Igram, k.ú. Kaplna
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1.8 Dotknutá oblasť
Nie je dotknutá žiadna iná oblasť ako obce Kaplna, Igram, Čataj.

1.9 Charakteristika a ciele projektu
Cieľom projektu je návrh novej splaškovej stokovej siete v obciach Čataj, Igram a Kaplna
a návrh čistenia odpadových vôd produkovaných z uvedených obcí. Hlavnou funkciou
navrhovaného riešenia je navrhnúť taký kanalizačný systém, ktorý zabezpečí bezproblémové
odvedenie splaškových odpadových vôd a bezpečné čistenie splaškových odpadových vôd za
každých prevádzkových stavov, bez negatívneho vplyvu na povrchové a podzemné vody
v mieste ich vzniku, vypúšťania a tiež bez vplyvu na nižšie položené vodné toky.
Samozrejmosťou ostáva aj ochrana ostatných zložiek životného prostredia: fauna, flóra, pôda,
ovzdušie, obyvateľstvo a pod.
Štúdia popíše nasledovné základné charakteristiky stavebného diela:
 návrh objektovej skladby projektu: stavebné objekty a prevádzkové súbory
 návrh technického riešenia kanalizácie a ČOV s variantami, hydrotechnické výpočty,
parametre vyčistených odpadových vôd, prepočet posúdenia vplyvu vypúšťaných
vôd na recipient
 Stoková sieť:
koncepcia riešenia
popis jestvujúceho stavu
navrhované kapacity stavby: kanalizačné zberače (dimenzie, dĺžky, materiál) ,
výtlačné potrubia, kanalizačné prípojky, ČS odpadových vôd, podchody pod
štátnymi cestami, podchody pod vodnými tokmi
hydrotechnické posúdenie jestvujúcej stokovej siete
NN prípojky – možnosti napojenia do ČS, požiadavky na odber elektrickej
energie
umiestnenie ČS
zabezpečenie merania pretečeného množstva odpadových vôd z jednotlivých
obcí
 ČOV:
koncepcia riešenia (zhodnotenie pozemku, vhodnosť recipientu, ochranné
pásmo)
popis jestvujúcich ČOV
popis návrhu technológie čistenia
vyžiadané objekty pridružené k ČOV (príjazdová komunikácia, NN prípojka
k ČOV, vodovodná prípojka k ČOV, protipovodňová ochrana ČOV)
požiadavky na trvalý záber, požiadavky na odber elektrickej energie
požiadavky na asanácie
 Ekonomické zhodnotenie – prepočet investičných nákladov na stokovú sieť
a prípojky, prepočet investičných na ČOV, rozdelenie nákladov podľa jednotlivých
obcí
 Navrhované ceny na projektovú činnosť (EIA, DÚR, DSP. DRS)
 Závery a odporúčania
 Výkresová dokumentácia
 Prílohy
Navrhované študijné riešenie rešpektuje súčasný stav technického a technologického
zabezpečenia, vychádza z daností terénu a morfológie, rešpektuje súčasne danú legislatívu,
súčasné platné technické normy a rad ďalších podmienok súvisiacich s podmienkami
realizácie navrhovanej investície.
Možné alternatívne riešenia sú popísané v kapitole 3.
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Návrh stokovej siete a objektu ČOV je vykonaný s ohľadom na možnosť prevádzkovania
po jej dobudovaní prevádzkovateľom: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s..
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. sa vyjadrila k predkladanej štúdii nasledovne:
Objekt ČOV:
Ing. Pavel Levársky
e-mailom dňa 01. 02. 2021
Objekt stoková sieť: Ing. Oliver Kráľovič, PhD.
e-mailom
Pripomienky Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. boli zapracované do štúdie.
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2. SÚČASNÝ STAV
2.1 Stručný popis súčasného stavu odkanalizovania a čistenia OV v lokalite
2.1.1

Lokalita č.3 – obec Kaplna

Obec Kaplna v súčasnosti nemá vybudovanú verejnú kanalizáciu. Splaškové odpadové
vody z jednotlivých domácností sú zachytávané do žúmp, septikov a následne zvážané do
spádovej ČOV. Tesnosť vybudovaných žúmp a septikov je nekontrolovateľná a splaškové
vody sú vypúšťané aj do miestneho vodného toku, resp. do podzemných vôd.
Niektoré rodinné domy majú vybudované domové ČOV s likvidáciou prečistených
splaškových vôd vsakovaním – nepriame vypúšťanie do podzemných vôd.
Bytové domy (HORP-STAV) majú vybudovanú vlastnú balenú ČOV s odtokom
vyčistených vôd do recipientu Vištucký potok.
V rámci plánovaného rozvoja obce Kaplna, uvažujeme aj s návrhom splaškovej stokovej
siete v lokalitách, kde v súčasnosti nie je žiadna výstavba.
Súčasný počet obyvateľov pre r. 2021:
Plánovaný počet obyvateľov v r. 2041:
2.1.2

932
1 182

Lokalita č.2 – obec Igram

Obec Igram v súčasnosti nemá vybudovanú verejnú kanalizáciu. Splaškové odpadové
vody z jednotlivých domácností sú zachytávané do žúmp, septikov a následne zvážané do
spádovej ČOV. Tesnosť vybudovaných žúmp a septikov je nekontrolovateľná a splaškové
vody sú vypúšťané aj do miestneho vodného toku, resp. do podzemných vôd.
Niektoré rodinné domy majú vybudované domové ČOV s likvidáciou prečistených
splaškových vôd vsakovaním – nepriame vypúšťanie do podzemných vôd.
V rámci plánovaného rozvoja obce Igram, uvažujeme aj s návrhom splaškovej stokovej
siete v lokalitách, kde v súčasnosti nie je žiadna výstavba.
Súčasný počet obyvateľov pre r. 2021:
Plánovaný počet obyvateľov v r. 2041:
2.1.3

585
785

Lokalita č.1 – obec Čataj

Obec Čataj v súčasnosti nemá vybudovanú verejnú kanalizáciu. Splaškové odpadové
vody z jednotlivých domácností sú zachytávané do žúmp, septikov a následne zvážané do
spádovej ČOV. Tesnosť vybudovaných žúmp a septikov je nekontrolovateľná a splaškové
vody sú vypúšťané aj do miestneho vodného toku, resp. do podzemných vôd.
Niektoré rodinné domy majú vybudované domové ČOV s likvidáciou prečistených
splaškových vôd vsakovaním – nepriame vypúšťanie do podzemných vôd.
V rámci plánovaného rozvoja obce Čataj, uvažujeme aj s návrhom splaškovej stokovej
siete v lokalitách, kde v súčasnosti nie je žiadna výstavba.
Súčasný počet obyvateľov pre r. 2021:
Plánovaný počet obyvateľov v r. 2041:

1 204
1 504
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2.2 Charakteristika oblasti
Obec Kaplna
Obec Kaplna patrí do oblasti Poddunajskej nížiny do celku Trnavskej pahorkatiny, leží
na križovatke štátnych ciest č. I/61 (medzi Trnavou a Sencom), č. III/1334 (Veľký Grob Kaplna) a III/1095 (Kaplna - Šenkvice).
Obec Kaplna spadá pod územie Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej BSK). BSK
sa nachádza v západnej a juhozápadnej časti Slovenskej republiky a svojou rozlohou je
najmenším krajom SR.
Pri bližšej charakteristike sa obec Kaplna nachádza severovýchodnom cípe okresu
Senec, ktorého okresným mestom je mesto Senec. Senec a jeho okolie je predurčené na
rozvoj turistiky, vidieckej turistiky a cestovného ruchu. V regióne sa nachádza množstvo
zaujímavých historických a kultúrnych pamiatok. Na dobrej úrovni je aj poskytovanie športovo
rekreačných služieb.
Obec Kaplna leží v Podunajskej nížine na tzv. Trnavskej pahorkatine a patrí do časti
Trnavskej sprašovej tabule, ktorá sa rozprestiera medzi Malými Karpatmi a kvartérnou nivou
Váhu v nadmorskej výške od 142 do 156 m. Stred obce Kaplna sa nachádza v nadmorskej
výške 151 m. Povrch celého územia je mierne zvlnený a miestami má tabuľovitý charakter,
typický pre oblasť rozšírenia černozeme. Celková výmera územia obce je vo veľkosti 552,98
ha. Obec Kaplna má z hľadiska významných ekonomických centier veľmi vhodnú geografickú
polohu. Obec je od hlavného mesta SR Bratislavy vzdialená 32 km severovýchodne, 10 km
severovýchodne od okresného mesta Senec a 13 km juhovýchodne od okresného mesta
Trnava. Obec je napojená cestou prvej triedy I/61, ktorá prechádza jej južnou časťou,
severovýchodným smerom na Trnavu a juhozápadným smerom s mestami Senec a
Bratislavou. V podstate paralelne s cestou I/61 je vedená diaľnica D1 vo vzdialenosti približne
1,5 až 2 km. Cestu I/61 priamo v obci križuje cesta tretej triedy III/1095 severozápadným
smerom na obce Báhoň – Budmerice a cesta III/1334 juhovýchodne na Čataj – Veľký Grob –
Sládkovičovo.
Obec Kaplna má spoločnú katastrálnu hranicu s obcou Igram, obcou Báhoň, obcou
Blatné a obcou Cífer. Hranica s obcou Cífer, ktorá patrí do okresu Trnava, tvorí súčasne aj
hranicu medzi okresmi a zároveň i hranicu medzi Bratislavským a Trnavským samosprávnym
krajom. Napriek tomu, že obec Kaplna nepatrí k veľkým obciam, má za sebou bohatú históriu.
Počiatky historickej Kaplny siahajú do piateho tisícročia pred Kristom, o čom svedčia
archeologické nálezy neolitickej osady v obci.
Obec Igram
Obec Igram sa rozprestiera v západnej časti Slovenska, 38 km vzdialené od hlavného
mesta Bratislava. Lokalita obce na jednej strane umožňuje jej obyvateľom využívať veľmi
krátky čas na dopravu do zamestnania, škôl ako aj na kultúrne akcie v Bratislave, na strane
druhej bývanie mimo mesta poskytuje prírodné prostredie.
Obec je situovaná na území úrodnej Podunajskej nížiny, v plytkej úvaline Vištuckého
potoka a je súčasťou Trnavskej sprašovej tabule. Z hľadiska nomenklatúry územno–
štatistických jednotiek a rovnako i z územnosprávneho členenia SR je obec zaradená do
okresu Senec v rámci vyššieho územného celku Bratislavský kraj a úrovne NUTS II Západné
Slovensko. Katastrálne obec susedí zo západnej časti s obcami Boldog a Blatné, zo severu
Kaplna a z juhovýchodu s obcou Čataj. Poloha obce vzhľadom na geografické podmienky
predstavuje 48°16'58.5"N 17°27'52.8"E.
Blízkosť miest vytvára podmienky pre rast a rozvoj okolitých obcí a uspokojovanie
potrieb obyvateľov. Obec Igram je veľmi výhodne alokovaná vo vzťahu k pólom regionálneho
a medzinárodného významu, čo má pozitívny vplyv na budúci rozvoj obce.
Obec Igram má vidiecky charakter a je súčasťou regionálneho združenia Podunajsko,
ktoré vzniklo 29.11.1991. Toto združenie združuje 34 obcí a tiež mesto Senec. Združenie
zastupuje záujmy obcí smerom k štátu, nadnárodným organizáciám a iným subjektom.
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Koordinuje aktivity pri projektoch, organizuje semináre, stretnutia, v rámci ktorých si
starostovia vymieňajú skúsenosti a pod.
Dopravná dostupnosť v rámci polohy obce je atraktívna, vzhľadom k tomu, že je obec
od hlavného mesta vzdialená len 38 km. Obec sa spája s okolitými centrami prostredníctvom
cesty III/1334, ktorá je trasovaná naprieč celou obcou. Dobrá úroveň infraštruktúry
zabezpečuje podmienky pre migráciu obyvateľov, ktorí sú väčšinou zamestnaní v mestských
sídlach, ale uprednostňujú vidiecke prostredie. Výhodná poloha a blízkosť významných centier
vplýva aj na mieru nezamestnanosti v obci, pretože obyvatelia dočasne migrujú práve do
týchto centier.
V katastri obce Igram je vedená aj diaľnica D1 (Bratislava – Trnava).
Obec Čataj
Obec susedí s obcami Veľký Grob, Reca, Boldog, Igram, Cífer, Pác a Slovenská Nová
Ves. Chotár obce sa skladá z niekoľkých častí: Krížne zemianské, Pállfiovské (alebo Pállfické),
Diely I – IV (v minulosti zvané prvé, druhé a trecé dzíle), Medzi cestami, Zemianské, Za
záhradami, Vinohrady, Pod Vinohradmi, Zemianske dlhé lúky, Lapošina, Medzi kanálom,
Krátke, Dlhé, Pod brestami, Šachory, Grófske a Šúrske.
Z hľadiska územno–správneho členenia patrí obec do okresu Senec a do
Bratislavského samosprávneho kraja.
Dopravná poloha obce je vo väzbe na región pomerne priaznivá. Obec leží 8,2 km od
okresného mesta Senec a 37,1 km od regionálneho centra a súčasne hlavného mesta
Slovenska Bratislavy.
Od pólov ekonomického rozvoja nadnárodného významu akými sú Győr či Viedeň je
obec vzdialená 82,5 km (Győr, Maďarská republika), 98,6 km (Viedeň, Rakúsko).
Od pólov ekonomického rozvoja širšieho regionálneho významu a regionálneho
významu je vzdialená nasledovne:
- Pezinok 18,3 km,
- Trnava 18,9 km
Cez obce sú vedené štátne cesty č. III/1334 a č. III/1047.
2.2.1

Geológia, geomorfológia a hydrogeológia

Podľa geomorfologického členenia patrí záujmové územie obce do oblasti Podunajskej
nížiny, podcelku Trnavskej pahorkatiny a do časti Trnavskej sprašovej tabule, ktorá sa
rozprestiera medzi Malými Karpatmi a kvartérnou nivou Váhu v nadmorskej výške od 142 do
156 m. Povrch celého územia je jemne zvlnený.
Geologický vývoj celej oblasti sa začal po vrásnení Karpát koncom druhohôr a
začiatkom mladších treťohôr. Územie Trnavskej tabule pokleslo v období neogénu a preniklo
naň more, ktoré sa neskôr rozšírilo do celej Podunajskej panvy.
Celé územie je budované pliocénnymi horninami (panón, pont a levant).
Zaujímavosťou územia a Trnavskej pahorkatiny z geologického hľadiska je nádväznosť na
hydrogeologické pomery a výskyt podzemných vôd. Tieto vody sú akumulované v pieskoch a
štrkoch levantu uložených pod kvartérnymi sprašami a sprašovými hlinami. Ich mocnosť je
okolo 40 m, miestami aj viac.
2.2.2

Klimatické pomery

Medzi najdôležitejšie klimatické činitele, ktoré ovplyvňujú skladbu flóry a fauny a tým aj
ráz krajiny, patria teplota vzduchu, zrážky a vietor. Ostatné činitele ako napr. vodné plochy,
reliéf terénu, blízkosť lesa, prašnosť a pod. sú len modulujúcimi faktormi. Podľa zaužívanej
klimatickej klasifikácie a dlhodobého pozorovania klimatických prvkov územie obce Kaplny
zaraďujeme do teplej a suchej oblasti s miernou zimou. Územie spadá do oblasti Podunajskej
nížiny, ktorá je najteplejšou oblasťou Slovenska.

Strana 14

Kanalizácia a ČOV pre obce Kaplna, Igram, Čataj
Štúdia

Územie môžeme charakterizovať ako oblasť s priemerným počtom 70 letných a 25
ľadových dní, a priemernou ročnou teplotou 9°C. Vo vegetačnom období (IV. – IX. mesiac)
slnko svieti viac ako 1500 až 2000 hodín.
Podľa 50-ročného normálu je najchladnejším mesiacom január, s priemernou teplotou
vzduchu – 2,1 °C. Najteplejším mesiacom je júl, s priemernou teplotou vzduchu 19,7 °C.
2.2.3

Hydrológia

Riešené územie patrí z hydrologického hľadiska do povodia Dunaja. Cez jej katastrálne
územie preteká Vištucký potok so strategickým hydrologickým významom. Najvyšší prietok je
koncom zimy a začiatkom jari a najnižší koncom leta a začiatkom jesene. Ďalšie menej
významné toky, ktoré pretekajú intravilánom alebo extravilánom sú Čatajský potok, Zichyho
potok a Stoličný potok.
Podľa povodňových máp sa v okrese Senec nenachádza žiadna geografická oblasť
pre povodňové ohrozenie alebo pre povodňové riziko.
2.2.4

Fauna a flóra

V riešenom území obcí sa pestuje na úrodných černozemných pôdach
predovšetkým pšenica, jačmeň, raž, ovos, kukurica, cukrová repa, zemiaky, krmoviny a
zelenina. Z drevín sa najčastejšie vyskytuje agát, vŕba, topoľ, gaštan a lipa. Z krovín sa
najčastejšie vyskytuje baza čierna, svíb krvavý, vtáčí zob, bršlen, trnka.
2.2.5

Pôda

V pedologických podmienkach pôdne typy zastupujú: čiernozem, hnedozem, typická
čiernozem, čiernica typická a čiernice glejové. Celé územie sa intenzívne využíva vzhľadom
na úrodnosť pôd.
2.2.6

Chránené územie

V rámci európskej sústavy chránených území NATURA 2000 sa v danej oblasti
nachádza chránené vtáčie územia – Úľanská mokraď.
Obr.č.2 Vymedzenie územia CHVÚ Úľanská mokraď
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Toto územie zasahuje primárne extravilán obcí Čataja a Igram. Samotná výstavba objektov
splaškovej kanalizácie bude prebiehať v prevažnej miere v intraviláne obcí. K priamemu
kontaktu s týmto chráneným územím bude dochádzať len v prípade výstavby výtlačného
potrubia medzi obcami Čataj a Igram v mieste križovania diaľnice D1.
2.2.7

Priemysel a poľnohospodárstvo

Proces globalizácie dopadá priamo aj na mestá a obce. Aj riešené obce sa snažia
presadiť v konkurenčnom boji a napredovať v ekonomickom rozvoji pomocou miestnych
prostriedkov ako aj prostriedkov zo štátneho rozpočtu, poprípade EU fondov. Nízka
konkurencieschopnosť sa prejavuje hlavne v nevýhodnej sektorovej štruktúre, v nedostatočnej
infraštruktúrnej a kapitálovej vybavenosti a v nedostatku inovačnej kapacity.
K pozitívnemu vývoju obcí prispieva ich poloha pri Senci, ako aj mestá Bratislava a
Trnava. Dynamika rozvoja malého a stredného podnikania je na dobrej úrovni. Významnú
úlohu v obciach zohrávajú najmä prevádzky autovrakovisko, súkromne hospodáriaci roľníci,
autoservis, kaderníctvo, gastroprevádzky, penzióny a rovnako tak aj poľnohospodárske
družstvá. Podnikateľská oblasť je v obciach rozvinutá priemerne. Podnikateľské oblasti, ktoré
zatiaľ nemajú svoje zastúpenie v obciach, majú svoje zastúpenie v okolitých mestách a
obciach.
2.2.8

Doprava

Katastrálnym územím obcí v smere sever – juh prechádza hlavný diaľničný ťah D1
Bratislava – Trnava. Príjazd a výjazd z diaľničného ťahu nie je v katastrálnom území obcí k
dispozícii. Centrom obce Kaplna prechádza komunikácia č. I/61, ktorá spája okresné mestá
Senec a Trnava.
Obcami prechádza cesta lll. triedy, ktorej severozápadný smer ide cez obec Báhoň.
Obce majú vďaka svojej výhodnej polohe veľmi dobré pokrytie linkami Slovak Lines
(Arriva).
Železničná doprava
Obce nemajú priame železničné napojenie, v obciach preto nie je situovaná ani
železničná stanica. Najbližšia železničná stanica pre obyvateľov dotknutého regiónu je v obci
Báhoň (trať č. 120 v smere Bratislava – Trnava), alebo v meste Senec (trať v smere Štúrovo
– Bratislava).
Letecká doprava
Najbližšie letisko medzinárodného významu sa nachádza v Bratislave, vzdialené
približne 37,1 km. V okolí obce sa nachádza aj malé miestne letisko v Kráľovej pri Senci (12,5
km).
2.2.9

Obyvateľstvo

Tab. č.3 Údaje o počte obyvateľov
Obec
Kaplna
Igram
Čataj
Celkom

2021
932
585
1 204
2 721

2025
951
581
1 241
2 773

2030
1 011
623
1 295
2 929

2035
1 059
679
1 378
3 116

2040
1 127
733
1 444
3 304

2041
1 182
785
1 504
3 471

2.3 Analýza dopytu
Určenie objemu odpadových vôd a ich látkového zaťaženia je základným predpokladom
pre definovanie rozsahu projektu a stanovenia investičných a prevádzkových nákladov. Objem
odpadovej vody závisí od počtu obyvateľov, napojenosti na kanalizačný systém a spotreby
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vody. Takisto je potrebné zohľadniť rozsah občiansko-technickej vybavenosti riešeného
územia a zastúpenie priemyslu. Pri ČOV je okrem objemu odpadových vôd potrebné
špecifikovať aj množstvo privádzaného znečistenia vyjadrené počtom ekvivalentných
obyvateľov.
2.3.1

Pripojenosť na verejnú kanalizáciu a počet EO

Pre návrh technológie čistenia odpadových vôd a objektov v ČOV je dôležité správne
určiť výhľadový počet obyvateľov v spádovej oblasti. Technológia ČOV sa výhľadovo navrhuje
na 20 rokov a preto je dôležité správne stanoviť počet obyvateľov na tento výhľad. Uvedené
údaje o výhľadovom počte obyvateľov zadali zástupcovia obcí v predprípravnej fáze
spracovania štúdie.
Tab. č. 4 Údaje o počte obyvateľov
Obec
Kaplna
Igram
Čataj
Celkom

2021
932
585
1 204
2 721

2041
1 182
785
1 504
3 471

V rámci projektu sa rieši vybudovanie novej stokovej siete v obciach Kaplna, Igram,
Čataj so spoločnou ČOV situovanou v obci Čataj.
V riešených obciach je štandardné zastúpenie občiansko-technickej vybavenosti
primerané počtu obyvateľov, ktorí budú napojené na kanalizáciu.
V žiadnej z troch obcí sa nenachádza priemyselná prevádzka, ktorá by výrazne
ovplyvňovala hydraulické a látkové zaťaženie odpadových vôd stokovej siete a ČOV. Preto
môžeme uvažovať, že 1 obyvateľ = 1 EO!
2.3.2

Objem vôd

Objem vypustených odpadových vôd je v prevažnej väčšine odvodený od spotreby pitnej
vody. Vo všetkých riešených obciach je zavedený verejný vodovod.
Tab. č.5 Zásobovanie pitnou vodou v rámci spoločnosti BVS a.s. k roku 2020

Výročná správa 2020

Výpočet množstva odpadových vôd je uvedený v hydrotechnických výpočtoch pre objekty
ČOV.
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3. NAVRHOVANÉ TECHNICKÉ RIEŠENIE
Návrh technického riešenia odvádzania a čistenia odpadových vôd v obciach Kaplna, Igram,
Čataj vychádzal:
- z geografickej polohy a umiestnenia jednotlivých obcí
- z konfigurácie terénu v obciach
- z jestvujúceho stavu
- z efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov
- z nemožnosti napojenia sa na ČOV Senec
Uvedené dôvody boli zohľadnené pri návrhoch riešení v dotknutom území.
Variantné možnosti štúdia nerieši, nakoľko cieľom obcí (investorov) je vybudovanie spoločnej
skupinovej verejnej kanalizácie. Obce nemajú záujem o decentralizovaný systém odvedenia
a likvidácie splaškových odpadových vôd.

3.1 Navrhované odkanalizovanie lokality
3.1.1

Lokalita č.1 – obec Kaplna

Obec Kaplna v súčasnosti nie je vôbec odkanalizovaná. Jednotlivé rodinné domy
a bytové domy sú odkanalizované do samostatných žúmp, resp. do domových ČOV.
V rámci riešenia návrhu odkanalizovania obce Kaplna bola vykonaná obhliadka celej
obce dňa 28. 12. 2021 zo účasti projektanta a p. starostu obce Vladimíra Vitteka. Počas
obhliadky boli postupne prechádzané všetky ulice v obci a spádové pomery boli
zaznamenávané do celkovej situácie.
Z vyhodnotených mapových zákresov sa vytvorila celková situácia odkanalizovania
obce. Nakoľko spádové pomery neumožňujú odkanalizovať celú obec gravitačne, je potrebné
navrhnúť sedem obecných čerpacích staníc – KČS-K1 až KČS-K7 s príslušnými výtlačnými
potrubiami.
Celoobecná splašková kanalizácia je zvedená na rozhraní katastrálnych území obcí
Kaplna a Igram do mernej šachty. Osadenie tejto mernej šachty je potrebné z dôvodu
rozdelenia prevádzkových nákladov na spoločných zariadeniach navrhovaného systému
skupinovej kanalizácie obcí.
Predkladaná štúdia uvažuje s vybudovaním nových kanalizačných potrubí na odvedenie
splaškových vôd z týchto plánovaných IBV:
IBV-K č. 1 (stoka „K-1“)
20 RD
IBV-K č. 2 (stoka „K-2-1“)
30 RD
IBV-K č. 3 (stoka „K-3“)
40 RD
Tab. č.6

Sumárny prehľad navrhovanej kanalizácie v obci Kaplna

Kanalizácia Kaplna
Kanalizačné potrubie PVC DN 300 – hlavné vetvy
Kanalizačné potrubie PVC DN 200 – DKO po domovú šachtu
Kanalizačné potrubie PVC DN 150 – DKO po domovú šachtu
Počet DKO s domovými šachtami
Výtlačné potrubie HDPE D 75
Výtlačné potrubie HDPE D 110
z toho výtlačné potrubie vedené v samostatnej stavebnej ryhe
z toho výtlačné potrubie vedené v spoločnej stav. ryhe s gravitačným potrubím
Čerpacie stanice s čistiacimi šachtami
Počet NN prípojok k ČS
Prekládky existujúcich sietí
Merná šachta
Križovanie so štátnou cestou č. I/61
Križovanie s vodným tokom

Jednotka
m
m
m
ks
m
m
m
m
ks
ks
m
ks
ks
ks

Rozsah
5 068,0
56,0
2 590,0
378
295,0
886,0
881,0
300,0
7
7
100
1
3
1
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Tab. č.7 Podrobný prehľad navrhovanej kanalizácie v obci Kaplna
KAPLNA
OZNAČENIE/NÁZOV

materiál

STOKA K
STOKA K-1
STOKA K-2
STOKA K-2-1
STOKA K-3
STOKA K-5
STOKA K-6
STOKA K-7
VÝTLAK „K-1“
VÝTLAK „K-2“
VÝTLAK „K-3“
VÝTLAK „K-4“
VÝTLAK „K-5“
VÝTLAK „K-6“
VÝTLAK „K-7“
SPOLU

PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
HDPE (PN10, SDR17)
HDPE (PN10, SDR17)
HDPE (PN10, SDR17)
HDPE (PN10, SDR17)
HDPE (PN10, SDR17)
HDPE (PN10, SDR17)
HDPE (PN10, SDR17)

DN 300
m
1 530,0
451,0
1 087,0
569,0
955,0
89,0
35,0
370,0

Splašková stoková
sieť
D 75
D 110
m
m

Domové kanalizačné
odbočenia
DN 200
DN 150
ks
ks
2
198
20
54
34
48
8
3
6
5

35,0
217,0
319,0
134,0
121,0
95,0
5 086,0

295,0

350,0
886,0

8

370

(pozn.: pre jednu DKO DN 150 uvažujeme priemernú vzdialenosť 7,0m, aj pre ďalšie obce)

Tab. č.8

Sumárny prehľad kapacít čerpacích staníc v obci Kaplna

Kanalizácia Kaplna
obyvatelia
Čerpacia stanica KČS-K1
7
Čerpacia stanica KČS-K2
245
Čerpacia stanica KČS-K3
315
Čerpacia stanica KČS-K4
4
Čerpacia stanica KČS-K5
28
Čerpacia stanica KČS-K6
18
Čerpacia stanica KČS-K7
315
Kanalizácia Kaplna
Čerpacia stanica KČS-K1
Čerpacia stanica KČS-K2
Čerpacia stanica KČS-K3
Čerpacia stanica KČS-K4
Čerpacia stanica KČS-K5
Čerpacia stanica KČS-K6
Čerpacia stanica KČS-K7

Qd (l/s)
0,01
0,43
0,55
0,01
0,05
0,03
0,55

Počet
čerpadiel (ks)
2
2
2
2
2
2
2

Qm (l/s)
0,02
0,64
0,82
0,01
0,07
0,05
0,82

Príkon
(kW)
1,5 + 1,5
4,0 + 4,0
2,2 + 2,2
1,7 + 1,7
2,4 + 2,4
1,7 + 1,7
2,2 + 2,2

Qh (l/s)
0,04
1,28
1,64
0,02
0,15
0,09
1,64

QČ (l/s)
3,58
7,03
6,98
4,52
4,04
3,96
6,98

Napätie Prúd (A)
(V)
400
4,40
400
7,11
400
4,07
400
3,80
400
5,10
400
3,80
400
4,07

Hcelk (m)
2,76
16,00
7,97
13,80
15,50
14,30
7,97

Výtlak
HDPE 75x4,5
HDPE 110x6,6
HDPE 110x6,6
HDPE 75x4,5
HDPE 75x4,5
HDPE 75x4,5
HDPE 110x6,6

Dĺžka NN prípojky
(m)
25
25
25
25
25
25
25
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Fotodokumentácia z obhliadky obce Kaplna zo dňa 28. 12. 2021

Stoka „K“

Stoka „K“

Stoka „K-6“

Stoka „K-5“

Stoka „K-3“

Stoka „K-2“

Stoka „K-7“

Stoka „K-2“
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Stoka „K-2“

Stoka „K“

Stoka „K-2“

Stoka „K-2“

Výtlak „K-3“

Stoka „K“

Stoka „K“

Stoka „K-1“
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Stoka „K-1“

3.1.2

Stoka „K“

Lokalita č.2 – obec Igram

Obec Igram v súčasnosti nie je vôbec odkanalizovaná. Jednotlivé rodinné domy a bytové
domy sú odkanalizované do samostatných žúmp, resp. do domových ČOV.
V rámci riešenia návrhu odkanalizovania obce Igram bola vykonaná obhliadka celej obce
dňa 28. 12. 2021 zo účasti projektanta a p. starostu obce Petrom Holekom. Počas obhliadky
boli postupne prechádzané všetky ulice v obci a spádové pomery boli zaznamenávané do
celkovej situácie.
Z vyhodnotených mapových zákresov sa vytvorila celková situácia odkanalizovania
obce. Nakoľko spádové pomery neumožňujú odkanalizovať celú obec gravitačne, je potrebné
navrhnúť päť obecných čerpacích staníc – KČS-I1 až KČS-I5 s príslušnými výtlačnými
potrubiami.
Celoobecná splašková kanalizácia (z obcí Kaplna + Igram) je zvedená k diaľnici D1
(smer Trnava → Bratislava), kde bude umiestnená hlavná čerpacia stanica KČS-I1, ktorá bude
splaškové vody prečerpávať ďalej do obce Čataj.
Predkladaná štúdia uvažuje s vybudovaním nových kanalizačných potrubí na odvedenie
splaškových vôd z týchto IBV:
IBV-K č. 1 (stoka „I-1“)
20 RD
IBV-K č. 2 (stoka „I-6“)
30 RD
IBV-K č. 3 (stoka „I-8“)
30 RD
Tab. č.9

Sumárny prehľad navrhovanej kanalizácie v obci Igram

Kanalizácia Igram
Kanalizačné potrubie PVC DN 300 – hlavné vetvy
Kanalizačné potrubie PVC DN 200 – DKO po domovú šachtu
Kanalizačné potrubie PVC DN 150 – DKO po domovú šachtu
Počet DKO s domovými šachtami
Výtlačné potrubie HDPE D 75
Výtlačné potrubie HDPE D 110
Výtlačné potrubie HDPE D 125
z toho výtlačné potrubie vedené v samostatnej stavebnej ryhe
z toho výtlačné potrubie vedené v spoločnej stav. ryhe s gravitačným a tl. potrubím
Čerpacie stanice s čistiacimi šachtami
Počet NN prípojok k ČS
Prekládky existujúcich sietí
Križovanie s diaľnicou D1 (vr. kontrolných šácht)
Križovanie s ropovodom Družba + optika (vr. kontrolných šácht)
Križovanie s produktovodom Slovnaft (vr. kontrolných šácht)

Jednotka
m
m
m
ks
m
m
m
m
m
ks
ks
m
ks
ks
ks

Rozsah
3 381,0
14,0
1 701,0
245
300,0
312,0
1 130,0
767,0
975,0
5
5
100
1
1
1

Tab. č.10 Podrobný prehľad navrhovanej kanalizácie v obci Igram
IGRAM
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OZNAČENIE/NÁZOV
STOKA I
STOKA I-1
STOKA I-2
STOKA I-3
STOKA I-3-1
STOKA I-4
STOKA I-5
STOKA I-6
STOKA I-7
STOKA I-8
VÝTLAK „I-1“
VÝTLAK „I-2“
VÝTLAK „I-3“
VÝTLAK „I-4“
VÝTLAK „I-5“
SPOLU

Splašková
stoková
sieť
D 75
D 110
m
m

materiál
PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
HDPE (PN10, SDR17)
HDPE (PN10, SDR17)
HDPE (PN10, SDR17)
HDPE (PN10, SDR17)
HDPE (PN10, SDR17)

DN 300
m
1 426,0
351,0
94,0
204,0
84,0
94,0
120,0
416,0
167,0
425,0

D 125
m

Domové
kanalizačné
odbočenia
DN 200
DN 150
ks
ks
2
136
20
6
16
4
5
3
20
13
20

2* x 565,0
133,0
163,0
137,0
3 381,0

300,0

179,0
312,0

1 130,0

2

243

(pozn.: pre jednu DKO DN 150 uvažujeme priemernú vzdialenosť 7,0m, aj pre ďalšie obce)
* - z dôvodu mimoriadneho významu navrhujeme zdvojenie výtlačného potrubia

Tab. č.11

Sumárny prehľad kapacít čerpacích staníc v obci Igram

Kanalizácia Igram
Čerpacia stanica KČS-I1
Čerpacia stanica KČS-I2
Čerpacia stanica KČS-I3
Čerpacia stanica KČS-I4
Čerpacia stanica KČS-I5
Kanalizácia Igram
Čerpacia stanica KČS-I1
Čerpacia stanica KČS-I2
Čerpacia stanica KČS-I3
Čerpacia stanica KČS-I4
Čerpacia stanica KČS-I5

obyvatelia
1 967
175
14
11
60

Qd (l/s)
3,59
0,30
0,02
0,02
0,10

Počet
čerpadiel (ks)
2
2
2
2
2

Qm (l/s)
5,32
0,46
0,04
0,03
0,15

Príkon
(kW)
4,0 + 4,0
2,2 + 2,2
1,7 + 1,7
1,7 + 1,7
2,2 + 2,2

Qh (l/s)
10,70
0,91
0,07
0,05
0,31

QČ (l/s)
10,60
7,00
4,26
4,26
7,00

Napätie Prúd (A)
(V)
400
7,11
400
4,07
400
3,80
400
3,80
400
4,07

Hcelk (m)
14,00
11,00
14,00
14,00
11,00

Výtlak
HDPE 125x7,4
HDPE 110x6,6
HDPE 75x4,5
HDPE 75x4,5
HDPE 110x6,6

Dĺžka NN prípojky
(m)
25
25
25
25
25
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Fotodokumentácia z obhliadky obce Igram zo dňa 28. 12. 2021

Stoka „I“

Stoka „I-8“

Stoka „I-7“

Stoka „I“

Stoka „I-6“

Stoka „I-5“

Stoka „I“

Výtlaky „I-2“ a „I-3“
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Stoka „I-4“

Stoka „I-3-1“

Stoka „I-3“

Stoka „I-2“

Stoka „I“

Stoka „I-1“

Stoka „I“

Stoka „I“
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Stoka „I“, výtlak „I1“ a osadenie KČS-I1

3.1.3

Výtlak „I1“

Lokalita č.3 – obec Čataj

Obec Čataj v súčasnosti nie je vôbec odkanalizovaná. Jednotlivé rodinné domy a bytové
domy sú odkanalizované do samostatných žúmp, resp. do domových ČOV.
V rámci riešenia návrhu odkanalizovania obce Čataj bola vykonaná obhliadka celej obce
dňa 04. 01. 2022 zo účasti projektanta a p. starostky obce Marty Tušovej. Počas obhliadky boli
postupne prechádzané všetky ulice v obci a spádové pomery boli zaznamenávané do
katastrálnej situácie.
Z vyhodnotených mapových zákresov sa vytvorila celková situácia odkanalizovania
obce. Nakoľko spádové pomery neumožňujú odkanalizovať celú obec gravitačne, je potrebné
navrhnúť šesť obecných čerpacích staníc – KČS-Č1 až KČS-Č6 s príslušnými výtlačnými
potrubiami.
Celoobecná splašková kanalizácia je zvedená na najnižší bod obce pri trafostanici TS-2
a Vištuckom potoku (Družstevná ul.), kde bude umiestnená hlavná KČS-Č1, ktorá bude
prečerpávať splaškové vody na spoločnú ČOV Čataj.
Predkladaná štúdia uvažuje s vybudovaním nových kanalizačných potrubí na odvedenie
splaškových vôd z týchto IBV:
IBV-K č. 1 (stoka „C-1“)
6 RD
IBV-K č. 2 (stoka „C-4-2“)
56 RD
IBV-K č. 3 (stoka „C-4-4“)
25 RD
Tab. č.12

Sumárny prehľad navrhovanej kanalizácie v obci Čataj

Kanalizácia Čataj
Kanalizačné potrubie PVC DN 300 – hlavné vetvy
Kanalizačné potrubie PVC DN 200 – DKO po domovú šachtu
Kanalizačné potrubie PVC DN 150 – DKO po domovú šachtu
Počet DKO s domovými šachtami
Výtlačné potrubie HDPE D 75
Výtlačné potrubie HDPE D 110
Výtlačné potrubie HDPE D 160
z toho výtlačné potrubie vedené v samostatnej stavebnej ryhe
z toho výtlačné potrubie vedené v spoločnej stav. ryhe s gravitačným potrubím
Čerpacie stanice s čistiacimi šachtami
Počet NN prípojok k ČS
Prekládky existujúcich sietí
Križovanie s vodným tokom

Jednotka
m
m
m
ks
m
m
m
m
m
ks
ks
m
ks

Rozsah
6 667,0
14,0
3 248,0
468
168,0
727,0
640,0
505,0
1 030,0
6
6
200
3

Tab. č.13 Podrobný prehľad navrhovanej kanalizácie v obci Čataj
ČATAJ
OZNAČENIE/NÁZOV

materiál

DN 300
m

D 75
m

Splašková stoková
sieť
D 110
D 160
m
m

Domové kanalizačné
odbočenia
DN 200
DN 150
ks
ks
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STOKA C
STOKA C-1
STOKA C-2
STOKA C-3
STOKA C-3-1
STOKA C-3-2
STOKA C-3-2-1
STOKA C-3-2-2
STOKA C-3-2-3
STOKA C-4
STOKA C-4-1
STOKA C-4-2
STOKA C-4-3
STOKA C-4-4
STOKA C-4-5
STOKA C-5
STOKA C-5-1
STOKA C-6
STOKA C-6-1
STOKA C-6-2
VÝTLAK „C-1“
VÝTLAK „C-2“
VÝTLAK „C-3“
VÝTLAK „C-4“
VÝTLAK „C-5“
VÝTLAK „C-6“
SPOLU

PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
PP hladké (SN10)
HDPE (PN10, SDR17)
HDPE (PN10, SDR17)
HDPE (PN10, SDR17)
HDPE (PN10, SDR17)
HDPE (PN10, SDR17)
HDPE (PN10, SDR17)

1 285,0
302,0
57,0
733,0
143,0
830,0
27,0
481,0
483,0
575,0
123,0
725,0
52,0
212,0
48,0
103,0
38,0
325,0
50,0
75,0

2

100
15
2
76
5
52
1
46
32
53
4
22
2
20
1
6
1
20
4
2

2

464

2* x 320,0
68,0
335,0
100,0
6 667,0

168,0

147,0
245,0
727,0

640,0

(pozn.: pre jednu DKO DN 150 uvažujeme priemernú vzdialenosť 7,0m, aj pre ďalšie obce)
* - z dôvodu mimoriadneho významu navrhujeme zdvojenie výtlačného potrubia

Tab. č.14

Sumárny prehľad kapacít čerpacích staníc v obci Čataj

Kanalizácia Čataj
obyvatelia
Čerpacia stanica KČS-Č1
3 471
Čerpacia stanica KČS-Č2
7
Čerpacia stanica KČS-Č3
116
Čerpacia stanica KČS-Č4
28
Čerpacia stanica KČS-Č5
529
Čerpacia stanica KČS-Č6
88
Kanalizácia Čataj
Čerpacia stanica KČS-Č1
Čerpacia stanica KČS-Č2
Čerpacia stanica KČS-Č3
Čerpacia stanica KČS-Č4
Čerpacia stanica KČS-Č5
Čerpacia stanica KČS-Č6

Qd (l/s)
6,40
0,01
0,20
0,05
0,92
0,5

Počet
čerpadiel (ks)
2
2
2
2
2
2

Qm (l/s)
9,39
0,02
0,30
0,07
1,38
0,23

Príkon
(kW)
5,5 + 5,5
1,5 + 1,5
2,2 + 2,2
2,4 + 2,4
2,2 + 2,2
2,2 + 2,2

Qh (l/s)
19,08
0,04
0,60
0,15
2,75
0,46

QČ (l/s)
19,10
3,65
7,01
3,92
6,97
6,9

Napätie Prúd (A)
(V)
400
9,40
400
4,40
400
4,07
400
5,10
400
4,07
400
4,07

Hcelk (m)
13,60
6,25
12,50
9,94
8,88
10,20

Výtlak
HDPE 160x9,5
HDPE 75x4,5
HDPE 110x6,6
HDPE 75x4,5
HDPE 110x6,6
HDPE 110x6,6

Dĺžka NN prípojky
(m)
25
25
25
25
25
25

V katastri obce Čataj je navrhnuté osadenie novej ČOV Čataj s veľkosťou 3500 EO
v areáli miestneho poľnohospodárskeho družstva, ktorá zabezpečí čistenie odpadových vôd
z dotknutých obcí – Kaplna, Igram a Čataj.
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Fotodokumentácia z obhliadky obce Čataj zo dňa 04. 01. 2022

Stoka „C-1“ a osadenie KČS-Č1

Stoka „C-1“

Stoka „C“

Stoka „C-3“

Stoka „C-3-1“ a osadenie KČS-Č1

Stoka „C-3“

Stoka „C-3“

Stoka „C-3-2“
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Stoka „C-3-2-2“

Stoka „C-3-2-3“

Stoka „C-3-2“

Stoka „C-3-2“

Stoka „C“

Stoka „C-6-2“

Stoka „C-6“

Stoka „C-6“
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Stoka „C-5“

Stoka „C“

Stoka „C-4-5“

Stoka „C-3-2“

Stoka „C-4“

Stoka „C-4“

Stoka „C-4“

Stoka „C-4-3“
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Stoka „C-4-2“

Stoka „C-4-2“

Stoka „C-4-4“

Stoka „C-4-2“

Stoka „C“

Výtlak „I1“

Výtlak „I1“

Areál ČOV Čataj
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Areál ČOV Čataj

Príjazdová cesta do areálu ČOV Čataj

Križovanie výtlaku „C1“ s Vištuckým potom

Križovanie výtlaku „C1“ s Vištuckým potom

3.2 Rozdelenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory
Odkanalizovanie obcí Kaplna, Igram, Čataj a výstavba ČOV v obci Čataj pre 3500 EO je
spracované v nasledovných stavebných objektoch a prevádzkových súboroch:
Stavebné objekty
SO-01 ČOV Čataj – stavebná časť
SO-01.1 Príprava územia
SO-01.2 Oplotenie ČOV
SO-01.3 Biologický reaktor a prevádzková budova
SO-01.4 Spevnené vnútroareálové plochy
SO-01.5 Vodovodná prípojka a rozvody pitnej vody
SO-01.6 Studňa úžitkovej vody, ATS, rozvody úžitkovej vody
SO-01.7 Potrubné rozvody, ČS vnútorných vôd, merný objekt
SO-01.8 Objekt terciárneho dočistenia
SO-01.9 Terénne a sadové úpravy
SO-01.10 Prístupová komunikácia
SO-01.11 Príjmová stanica žumpových vôd
SO-01.12 Trafostanica, VN a NN prípojka
SO-01.13 Vonkajšie osvetlenie
SO-01.14 Káblové vonkajšie rozvody
SO-01.15 Zásobník koagulantu
SO-01.16 Úprava koryta Vištuckého potoka
SO-01.17 Dosadzovacie nádrže a ČS vratného kalu
SO-02 Čataj – Splašková stoková sieť
SO-02.1 Čataj – Splašková kanalizácia
SO-02.2 Čataj – Domové kanalizačne odbočenia
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SO-02.3 Čataj – Čerpacie stanice
SO-02.4 Čataj – NN prípojky k ČS
SO-03 Igram – Splašková stoková sieť
SO-03.1 Igram – Splašková kanalizácia
SO-03.2 Igram – Domové kanalizačne odbočenia
SO-03.3 Igram – Čerpacie stanice
SO-03.4 Igram – NN prípojky k ČS
SO-04 Kaplna – Splašková stoková sieť
SO-04.1 Kaplna – Splašková kanalizácia
SO-04.2 Kaplna – Domové kanalizačne odbočenia
SO-04.3 Kaplna – Čerpacie stanice
SO-04.4 Kaplna – NN prípojky k ČS a k MŠ
Prevádzkové súbory
PS-01 ČOV Čataj – technologická časť
PS-01.1
ČOV Čataj – strojnotechnologická časť
PS-01.2
ČOV Čataj – elektrotechnologická časť, MaR, ASRTP
PS-02 Čataj – Čerpacie stanice – technologická časť
PS-02.1
Čataj – Čerpacie stanice – strojnotechnologická časť
PS-02.2
Čataj – Čerpacie stanice – elektrotechnologická časť, MaR, ASRTP
PS-03 Igram – Čerpacie stanice – technologická časť
PS-03.1
Igram – Čerpacie stanice – strojnotechnologická časť
PS-03.2
Igram – Čerpacie stanice – elektrotechnologická časť, MaR, ASRTP
PS-04 Kaplna – Čerpacie stanice – technologická časť
PS-04.1
Kaplna – Čerpacie stanice – strojnotechnologická časť
PS-04.2
Kaplna – Čerpacie stanice – elektrotechnologická časť, MaR, ASRTP

3.3 Základné technické objekty stokovej siete a ČOV a ich parametre,
hydrotechnické výpočty
Vo vyššie popísaných kapitolách sme koncepčne navrhli a popísali možnosti
odkanalizovania obcí Kaplna, Igram a Čataj. Taktiež je uvedený súčasný stav odkanalizovania
v jednotlivých obciach.
V tejto kapitole uvedieme jednotlivé stavebné objekty a prevádzkové súbory s ich
podrobným technickým popisom a jednotlivými výmerami, tak aby bol zrejmý ich účel a objem.
Pre objekty stokovej siete a ČOV sme spočítali látkové a hydraulické kapacity
v hydrotechnických výpočtoch, ktoré tvoria základ pre posúdenie jestvujúcich objektov a návrh
nových objektov – hlavne pre ČOV.
Spracovateľ štúdie poznamenáva, že štúdia nie je projektová dokumentácia a nerieši
detailný technický návrh objektov verejnej kanalizácie. Štúdia ozrejmuje čitateľovi základné
technické údaje, výmery a objemy, ekonomické aspekty a popisuje svoje odporúčania. Presné
technické riešenia budú súčasťou projektovej dokumentácie (ďalší stupeň bude dokumentácia
pre územné rozhodnutia - DÚR), kde autorizovaný projektant bude riešiť technické detaily, tak
aby jeho projektový návrh jasne definoval konečné technické riešenie.
Koncepcia návrhu odkanalizovania dotknutých obcí Kaplna, Igram a Čataj uvažuje s ich
líniovým zapojením na stokový systém pozostávajúci z gravitačných a výtlačných potrubí,
ktorých vyústenie bude v novej ČOV Čataj. Postupné zapojenie obcí je dané morfológiou
územia a s jeho postupným spádovaním v smere severozápad → juhovýchod. Tento smer je
totožný s prúdením vo Vištuckom potoku. Najvyššie situovanou obcou je Kaplna, v strede je
Igram a najnižšie situovanou je obec Čataj, kde bude aj ČOV Čataj osadená.
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 ČOV Čataj
Výpočet množstva odpadových vôd
Výpočet množstva odpadových vôd pritekajúcich na ČOV Čataj z obcí Čataj, Igram a Kaplna
je spracovaný podľa platnej STN 75 6101 : 2016, čl. 5.3 Výpočet množstva odpadových vôd
a taktiež podľa platnej STN 75 6401 Čistiarne odpadových vôd pre viac ako 500 EO : 1999, čl.
4.4.
Uvažujeme len s nátokom splaškových odpadových vôd, bez priemyselných odpadových vôd,
dažďových, infekčných a iných druhov odpadových vôd. Výhľadové navýšenie počtu
obyvateľov do výpočtu uvažujeme na časové obdobie 20 rokov.
Pre určenie špecifickej spotreby (potreby) vody použijeme Vyhlášku č. 684/2006 Z. z, Vyhláška
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
technických
požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a
verejných kanalizácií.
STN 75 6401 Čistiarne odpadových vôd pre viac ako 500 EO : 1999, čl. 4.4 uvádza: „Množstvo
splaškových odpadových vôd pritekajúcich na ČOV sa vypočíta podľa STN 73 6701 alebo určí na
základe priamych meraní so zohľadnením budúceho vývoja počtu obyvateľov, vybavenosti, priemysle
a opatrení ovplyvňujúcich spotrebu vody.“. Spomínaná STN 73 6701 je v súčasnosti neplatná a bola
nahradená platnou normou STN 75 6101 : 2016.

Vstupné údaje:
Počty obyvateľov (podľa údajov od zástupcov obcí):
Súčasný počet obyvateľov v obci:
Čataj
Igram
Kaplna
Výhľadové navýšenie počtu obyvateľov: Čataj
Igram
Kaplna

1.204
585
932
300
200
250

obyv.
obyv.
obyv.
obyv.
obyv.
obyv.

Špecifická spotreba vody (podľa Vyhlášky č. 684/2006 Z. z.)
A.
1.

1.2
B.
1.

1.1
1.2

Bytový fond
Špecifická potreba vody

Byt s lokálnym ohrevom teplej vody a vaňovým kúpeľom

135

l/osob.deň

Občianska vybavenosť a technická vybavenosť
Špecifická potreba vody pre základnú vybavenosť

Obec do 1000 obyvateľov
Obec od 1001 do 5000 obyvateľov

15
25

l/osob.deň
l/osob.deň

Súčinitele nerovnomernosti - výhľad:
Súčiniteľ dennej nerovnomernosti (podľa STN 75 6401 : 1999):
Čataj
1,45
Igram
1,5
Kaplna
1,48
Súčiniteľ maximálnej hodinovej nerovnomernosti (podľa STN 75 6101 : 2016):
Čataj
3,0
Igram
3,0
Kaplna
3,0
Súčiniteľ minimálnej hodinovej nerovnomernosti (podľa STN 75 6101 : 2016):
Čataj
0,6
Igram
0,6
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Tab. č.15

Kaplna
Prehľadné zhrnutie vstupných údajov:

0,6

Počet obyvateľov

M

Merná
jednotka
obyv.

1.504

785

1.182

3.471

Súčasnosť
Výhľad o 20 rokov

Ms
Mv

obyv.
obyv.

1.204
300

585
200

932
250

2.721
750

Špecifická potreba
vody

qo

l/osob.deň

160

150

160

-

Bytový fond
OTV

q1
q2

l/osob.deň
l/osob.deň

135
25

135
15

135
25

-

kd

-

1,45

1,5

1,48

-

khmax

-

3,0

3,0

3,0

-

khmin

-

0,6

0,6

0,6

-

Údaj

Skratka

Čataj

Igram

Kaplna

SPOLU

Súčinitele
nerovnomernosti
Súčiniteľ dennej
nerovnomernosti
Súčiniteľ max. hodinovej
nerovnomernosti
Súčiniteľ min. hodinovej
nerovnomernosti

Výpočet:


Výpočet bez uvažovania balastných vôd


Priemerné denné množstvo splaškových vôd (Qd)... podľa STN 75 6401 korešponduje
s Q24,m:
Qd = 0,001 x qo x M = 0,001 x (160 x 1.504) + 0,001 x (150 x 785) + 0,001 x (160 x 1.182)|
= 0,001 x 240.640 + 0,001 x 117.750 + 0,001 x 189.120 = 240,64 + 117,75 + 189,12 = 547,51
m3/d = 6,34 l/s


Priemerné hodinové množstvo splaškových vôd (Qs24):

Qs,24 = Qd / 24 = 240,64 / 24 + 117,75 / 24 + 189,12 / 24 =10,03 + 4,91 + 7,88 = 22,82 m3/h
= 6,34 l/s


Maximálne denné množstvo splaškových vôd (Qm)... výpočet podľa STN 75 6401
a Vyhlášky č. 684/2006:

Qm = Qd x kd = 240,64 x 1,45 + 117,75 x 1,5 + 189,12 x 1,48 = 348,93 + 176,62 + 279,90 =
805,45 m3/d = 9,32 l/s


Maximálne hodinové množstvo splaškových vôd (Qsmax):

Qsmax = Qs24 x khmax = 10,03 x 3,0 + 4,91 x 3,0 + 7,88 x 3,0 = 30,09 + 14,73 + 23,64 = 68,46
m3/h = 19,02 l/s


Minimálne hodinové množstvo splaškových vôd (Qsmmin):

Qsmin = Qs24 x khmin = 10,03 x 0,6 + 4,91 x 0,6 + 7,88 x 0,6 = 6,02 + 2,95 + 4,73 = 13,70 m3/h =
3,81 l/s

Výpočet s uvažovaním balastných vôd tzv. bezdažďové prietoky – preberáme do
ďalšieho výpočtu
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Podzemné (balastné) vody (QB)... uvažujeme len 1% z priemerného denného
množstva splaškových vôd z dôvodu nízkej úrovne hladiny podzemnej vody podľa získaných
geologických podkladov... podľa STN 75 6401 korešponduje s Q B:
QB = Qd x 0,01 = 240,64 x 0,01 + 117,75 x 0,01 + 189,12 x 0,01 = 2,41 + 1,18 + 1,89 = 5,48
m3/d = 0,06 l/s


Priemerný bezdažďový denný prietok (Q24) ... podľa STN 75 6401 korešponduje s Q24:

Q24 = Qd + QB = (240,64 + 2,41) + (117,75 + 1,18) + (189,12 + 1,89) = 243,05 + 118,93 +
191,01 = 552,99 m3/d = 6,40 l/s


Priemerný bezdažďový hodinový prietok (Qbh):

Qbh = Qh + QB = (10,03 + 2,41/24) + (4,91 + 1,18/24) + (7,88 + 1,89/24) = 10,13 + 4,96 + 7,96
= 23,05 m3/h = 6,40 l/s


Maximálny bezdažďový denný prietok (Qbm)... podľa STN 75 6401 korešponduje s Qd:

Qbm = Qm + QB = (348,93 + 2,41) + (176,62 + 1,18) + (279,90 + 1,89) = 351,34 + 177,80 +
281,79 = 810,93 m3/d = 9,39 l/s


Maximálny bezdažďový hodinový prietok (Qh)... podľa STN 75 6401 korešponduje s Qh:

Qh = Qsmax + QB = (30,09 + 2,41/24) + (14,73 + 1,1//24) + (23,64 + 1,89/24) = 30,19 + 14,78
+ 23,72 = 68,69 m3/h = 19,08 l/a
Tab. č.16

Prehľadné zhrnutie vstupných údajov:

Údaj
Priemerné
denné
množstvo splaškových
vôd
Priemerné
hodinové
množstvo splaškových
vôd
Maximálne
denné
množstvo splaškových
vôd
Maximálne
hodinové
množstvo splaškových
vôd
Minimálne
hodinové
množstvo splaškových
vôd
Podzemné
vody

(balastné)

Priemerný bezdažďový
denný prietok
Priemerný bezdažďový
hodinový prietok
Maximálny bezdažďový
denný prietok

Skratka

Skratka

podľa STN
75 6101 :
2016

podľa STN
75 6401 :
1999

Qd

Q24,m

Qs,24
Qm
Qsmax
Qsmin
QB
Q24

Qd
Q24

Merná
jednotka
m3/d

Qbm

Qd

240,64

Igram
117,75

Kaplna
189,12

SPOLU
547,51

l/s

2,79

1,36

2,19

6,34

m3/h

10,03

4,91

7,88

22,82

l/s

2,79

1,36

2,19

6,34

348,93

176,62

279,90

805,45

m3/d
l/s

4,04

2,04

3,24

9,32

m3/h

30,09

14,73

23,64

68,46

l/s

8,36

4,09

6,57

19,02

3

m /h

6,02

2,95

4,73

13,70

l/s

1,67

0,82

1,31

3,81

m3/d

2,41

1,18

1,89

5,48

l/s

0,03

0,01

0,02

0,06

243,05

118,93

191,01

552,99

2,81

1,38

2,21

6,40

m /h

10,13

4,96

7,96

23,05

l/s

2,81

1,38

2,21

6,40

351,34

177,80

281,79

810,93

4,07

2,06

3,26

9,39

m3/d
l/s
3

Qbh

Čataj

m3/d
l/s
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Maximálny bezdažďový
hodinový prietok

Qh

Qh

m3/h

30,19

14,78

23,72

68,69

l/s

8,39

4,11

6,59

19,08

Výpočet kvality odpadových vôd
Výpočet kvality odpadových vôd pritekajúcich na ČOV Čataj z obcí Čataj, Igram a Kaplna je
spracovaný podľa platnej STN 75 6401 Čistiarne odpadových vôd pre viac ako 500 EO : 1999,
čl. 4.9. Uvažujeme len s nátokom splaškových odpadových vôd, bez priemyselných
odpadových vôd, dažďových, infekčných a iných druhov odpadových vôd. Výhľadové
navýšenie počtu obyvateľov do výpočtu uvažujeme na časové obdobie 20 rokov.
Vstupné údaje:
Hodnoty špecifickej produkcie znečistenia na vstupe do ČOV:
Biochemická spotreba kyslíka
BSK5
Chemická spotreba kyslíka
CHSKCr
Nerozpustené látky
NL105
Celkový dusík
Nc
Celkový fosfor
Pc

0,06
0,12
0,055
0,011
0,0025

kg/osob.deň
kg/osob.deň
kg/osob.deň
kg/osob.deň
kg/osob.deň

Výpočet:
V ďalšom výpočte pre určenie znečistenia na prítoku do ČOV Čataj budeme používať
Priemerný bezdažďový denný prietok (Q24).
Produkcia znečistenia na vstupe do ČOV:
vBSK5 = BSK5 x M = 0,06 x 1.504 + 0,06 x 785 + 0,06 x 1.182 = 90,24 + 47,1 + 70,92 = 208,26
kg/d
vCHSKCr = CHSKCr x M = 0,12 x 1.504 + 0,12 x 785 + 0,12 x 1.182 = 180,48 + 94,2 + 141,84
= 416,52 kg/d
vNL105 = NL105 x M = 0,055 x 1.504 + 0,055 x 785 + 0,055 x 1.182 = 82,72 + 43,18 + 65,01 =
190,91 kg/d
vNC = NC x M = 0,011 x 1.504 + 0,011 x 785 + 0,011 x 1.182 = 16,54 + 8,64 + 13,00 = 38,18
kg/d
vPC = PC x M = 0,0025 x 1.504 + 0,0025 x 785 + 0,0025 x 1.182 = 3,76 + 1,96 + 2,96 = 8,68
kg/d
Koncentrácia znečistenia na vstupe do ČOV:
-

Obec Čataj

c1BSK5
c1CHSKCr
c1NL105
c1NC
c1PC
-

= v1BSK5 / Q24 = 90,24 / 243,05 = 0,37128 kg/m3 = 371 mg/l
= v1CHSKCr / Q24 = 180,48 / 243,05 = 0,74256 kg/m3 = 742 mg/l
= v1NL105 / Q24 = 82,72 / 243,05 = 0,34034 kg/m3 = 340 mg/l
= v1NC / Q24 = 16,54 / 243,05 = 0,06805 kg/m3 = 68 mg/l
= v1PC / Q24 = 3,76 / 243,05 = 0,01547 kg/m3 = 15 mg/l

Obec Igram

c2BSK5
c2CHSKCr
c2NL105
c2NC

= v2BSK5 / Q24 = 47,1 / 118,93 = 0,39603 kg/m3 = 396 mg/l
= v2CHSKCr / Q24 = 94,2 / 118,93 = 0,79206 kg/m3 = 792 mg/l
= v2NL105 / Q24 = 43,18 / 118,93 = 0,36307 kg/m3 = 363 mg/l
= v2NC / Q24 = 8,64 / 118,93 = 0,07265 kg/m3 = 73 mg/l
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c2PC
-

Obec Kaplna

c3BSK5
c3CHSKCr
c3NL105
c3NC
c3PC
-

= v2PC / Q24 = 1,96 / 118,93 = 0,01648 kg/m3 = 16 mg/l
= v3BSK5 / Q24 = 70,92 / 191,01 = 0,37128 kg/m3 = 371 mg/l
= v3CHSKCr / Q24 = 141,84 / 191,01 = 0,74256 kg/m3 = 742 mg/l
= v3NL105 / Q24 = 65,01 / 191,01 = 0,34034 kg/m3 = 340 mg/l
= v3NC / Q24 = 13,00 / 191,01 = 0,06805 kg/m3 = 68 mg/l
= v3PC / Q24 = 2,96 / 191,01 = 0,01550 kg/m3 = 16 mg/l

Obec Čataj + Obec Igram + Obec Kaplna

cBSK5
cCHSKCr
cNL105
cNC
cPC

= vBSK5 / Q24 = 208,26 / 552,99 = 0,37661 kg/m3 = 377 mg/l
= vCHSKCr / Q24 = 416,52 / 552,99 = 0,75321 kg/m3 = 753 mg/l
= vNL105 / Q24 = 190,91 / 552,99 = 0,34523 kg/m3 = 345 mg/l
= vNC / Q24 = 38,18 / 552,99 = 0,06904 kg/m3 = 69 mg/l
= vPC / Q24 = 8,68 / 552,99 = 0,01570 kg/m3 = 16 mg/l

Kapacita ČOV Čataj:
EO60 = vBSK5 / BSK5 = 208,26 / 0,06 = 3.471 EO60 → navrhujeme 3.500 EO60
Výpočet zmiešavacej rovnice
V ďalšom výpočte pre zmiešavaciu rovnicu k posúdeniu ČOV Čataj budeme používať
Priemerný bezdažďový denný prietok (Q24).
Vstupné údaje:
Recipient:
Tok - názov:
Profil:
Hydrologické číslo:
Plocha povodia:
Dlhodobý ročný prietok:
Q355:
Údaje platné ku dňu:
Platnosť údajov:
BSK5:
CHSKCr:
NL105:
N-NH4:

Vištucký potok
pri obci Čataj, cca v rkm 3,80, cca 300 m pod
cestným mostom, pri Poľnohospodárskom družstve
4-21-15-020
56,64 km2
0,388 m3/s
0,036 m3/s = 36,0 l/s
11. 03. 2021
5 rokov
6,13 mg/l
19,7 mg/l
10,0 mg/l
0,89 mg/l

ČOV:
Názov ČOV:
ČOV Čataj
Veľkosť:
3.500 EO
Prietok na odtoku Q24:
552,99 m3/d = 6,4 l/s
Garantované hodnoty látkového znečistenia na odtoku (p / m):
BSK5:
20 / 45 mg/l
CHSKCr:
90 / 170 mg/l
NL105:
25 / 50 mg/l
N-NH4:
10 / 40 mg/l (Z1: 30 / 40 mg/l)
Vysvetlenie: Z1 – hodnoty platia pre obdobie, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z
biologického stupňa nižšia než 12 oC. Teplota vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 12 oC, ak
zo štyroch meraní realizovaných počas dňa v minimálne štvorhodinových intervaloch boli aspoň v dvoch
meraniach teploty nižšie než 12 oC. Hodnoty platia aj pre citlivé oblasti.
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Výpočet:
𝐵𝑆𝐾 =

𝐶𝐻𝑆𝐾

𝑄

=

𝑁 − 𝑁𝐻 =

𝑥 𝑐 + 𝑄 𝑥 𝑐Č
36,0 𝑥 6,13 + 6,4 𝑥 20
=
= 8,22 𝑚𝑔/𝑙 > 7,00 𝑚𝑔/𝑙
𝑄 + 𝑄
36,0 + 6,4
→ 𝑁𝐸𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸!
𝑄

𝑄

𝑥 𝑐 + 𝑄 𝑥 𝑐Č
𝑄 + 𝑄
→ 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸!

=

36,0 𝑥 19,7 + 6,4 𝑥 90
= 30,31 𝑚𝑔/𝑙 < 35,00 𝑚𝑔/𝑙
36,0 + 6,4

𝑥 𝑐 + 𝑄 𝑥 𝑐Č
36,0 𝑥 0,89 + 6,4 𝑥 10
=
= 2,27 𝑚𝑔/𝑙 > 1,00 𝑚𝑔/𝑙
𝑄 + 𝑄
36,0 + 6,4
→ 𝑁𝐸𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸!

Odtokové parametre BSK5 a N-NH4 po zmiešaní v recipiente Vištucký potok nespĺňajú
ukazovatele kvality vody uvedené v Prílohe č. 1 k Nariadeniu vlády č. 269/2010 Z. z. –
Požiadavky na kvalitu povrchové vody, Časť A. Predpokladáme, že dôvodom toho stavu je
vyššie znečistenie povrchovej vody v recipiente – Vištucký potok, nakoľko všetky tri obce nad
miestom odberu laboratórnej vzorky (Kaplna, Igram a Čataj) sú bez verejnej kanalizácie
a ČOV, čo môže spôsobovať vyššie koncentrácie znečistenia v povrchovej vode. Po
vybudovaní verejnej kanalizácie a spoločnej ČOV Čataj sa v budúcnosti následne prejaví aj
zníženie látkového znečistenia v recipiente – aj nad výusťou. Obdobné platí aj pre obec Báhoň,
kde je v súčasnosti jestvujúca ČOV nevyhovujúca a po jej rekonštrukcii (obec Báhoň má
vydané právoplatné povolenie na jej rekonštrukciu) bude zlepšená kvalita povrchovej vody vo
Vištuckom potoku. Vištucký potok je recipient pre ČOV Báhoň.
V rámci technológie ČOV Čataj uvažujeme aj s čiastočným odstraňovaním fosforu a dusíka
pre zníženie ich negatívneho vplyvu na recipient. Požiadavka na návrh riešenia odstraňovania
fosforu bola uvedená aj v pripomienkach od SVP i napriek tomu, že limitná hodnota pre
spomínaný parameter nebola stanovená v odtokových parametroch.
Vyššie uvedené garantované hodnoty na odtoku z ČOV Čataj boli e-mailom prerokované
s Mgr. Ľubica Barbušová, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,
Odštepný závod Bratislava, Odbor ekológie a vodohospodárskych laboratórií dňa 30. 04.
2021.

Popis ČOV
Mechanické predčistenie
Odpadové vody sú privádzané výtlačným potrubím z poslednej ČS na stokovej sieti na
mechanické predčistenie – KČS-Č1. KČS-Č1 je osadená na konci obce Čataj pri trafostanici
TS-2. Mechanické predčistenie je tvorené kompaktným zariadením umiestneným
v zastrešenej budove. V mechanickom predčistení sa zachytávajú zhrabky v OV a prípadný
piesok. Zhrabky aj piesok sú vynášané do kontajnerov.
Žumpové vody sú privážané do príjmovej stanice žumpových vôd, kde sa pred
akumuláciou v nádrži, prečisťujú na hrabliciach. Nádrž žumpových vôd je premiešavaná
vzduchom, ktorý je dodávaný z dúcharne. Žumpové vody sú prečerpávané na mechanické
predčistenie. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. nesúhlasí s osadením príjmovej stanice
žumpových vôd.
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Biologický stupeň
Biologický stupeň je tvorený aktiváciou s predradenou denitrifikáciou. Aktivácia je
tvorená dvomi samostatnými linkami z dôvodu prispôsobenia sa skutočnému zaťaženiu
a prevádzke. Odpadová voda je z mechanického predčistenia privádzaná cez rozdeľovací
objekt do samostatných denitrifikačných nádrží, ktoré sú miešané ponornými miešadlami. Z
denitrifikačných nádrží je OV odvádzaná na dve samostatné linky nitrifikačných nádrží.
V biologickom stupni sa nachádza aktivovaný kal, ktorý prichádza do kontaktu s pritekajúcou
OV. Aktivovaný kal obsahuje mikroorganizmy schopné pri vhodných podmienkach odstrániť
podstatnú časť znečistenia prítomného v privádzanej odpadovej vode.
Vzhľadom k tomu, že sa na čistiarni uvažuje s odvodňovaním kalu (privádzaná kalová
voda z kalového hospodárstva predstavuje pre biologický stupeň veľké látkové zaťaženie,
najmä v parametri dusík), je biologický stupeň navrhnutý aj na čiastočné odstraňovanie
dusíkatého znečistenia.
Z nitrifikačných nádrží aktivačná zmes odteká do dvoch kruhových dosadzovacích nádrží
s pojazdovým mostom so stieraním dna aj hladiny. Pričom z jednej nitrifikačnej nádrže je
možné privádzať OV na obe dosadzovacie nádrže. Plávajúce nečistoty sú odvádzané do
vnútroareálovej kanalizácie. Vratný kal je z dosadzovacích nádrží čerpaný čerpadlami cez ČS
vratného kalu do rozdeľovacieho objektu pred biologickým stupňom, kde sa rozdeľuje vratný
kal spolu s OV na jednotlivé linky. Týmto je možné prevádzkovať biologický stupeň len
s jednou biologickou linkou, ale obidvoma dosadzovacími nádržami.
Do rozdeľovacieho objektu je zaústená i kalová/odpadová voda vnútroareálovej
kanalizácie čerpaná z ČS vnútroareálovej kanalizácie.
Na začiatok denitrifikačných nádrží je zaústené i výtlačného potrubia internej recirkulácie
vedené z konca nitrifikačných nádrží.
Vyčistená odpadová voda z dosadzovacích nádrží je ešte dočisťovaná na mikrositovom
bubnovom filtri, ktorý tvorí terciárne dočistenie. Na mikrosite sa zachytávajú prípadné vločky
kalu unikajúce z dosadzovacích nádrží, čím sa dosiahne ešte vyššia kvalita vyčistenej vody.
Tlakový vzduch je do nitrifikácie dodávaný pomocou dúchadiel osadených v dúcharni.
Výkon dúchadiel pre nitrifikáciu je riadený kyslíkovými sondami v nitrifikácii.
Na čistiarni sa predbežne uvažuje s dávkovaním koagulantu na čiastočné dozrážanie
zvyškovej koncentrácie fosforu vo vyčistenej vode. V prípade, že koncentrácie celkového
fosforu budú na odtoku pravidelne dosahovať hodnoty nad cca 10 mg/l, tak pri uvažovanom
prítoku OV sa budú platiť poplatky za vypúšťanie OV v tomto parametri.

Kalové hospodárstvo
Prebytočný kal je prečerpávaný čerpadlami vratného kalu do zahusťovacieho kalojemu.
V zahusťovacom kalojeme sa gravitačne zahusťuje prebytočný kal a zároveň sa v tomto
kalojeme aeróbne dostabilizuje tlakovým vzduchom. Tlakový vzduch je dodávaný pre
zahusťovací kalojem z dúcharne samostatným dúchadlom. Gravitačne zahustený kal je
prečerpávaný do akumulačného kalojemu, kde sa kal akumuluje pred odvodnením.
Akumulačný kalojem je premiešavaný miešadlom, ale i tlakovým vzduchom z dúcharne
dodávaným samostatným dúchadlom (možná dostabilizácia kalu v prípade potreby).
Z obidvoch kalojemov sa odčerpáva odsadená kalová voda spúšťaným čerpadlom. Týmto
usporiadaním kalojemov sa dosiahne to, že načerpávanie prebytočného kalu, sedimentácia
prebytočného kalu, aeróbna dostabilizácia prebytočného kalu, čerpanie prebytočného kalu na
odvodnenie, nemusí prebiehať v jednom kalojeme, čím sa uľahčí pre obsluhu prevádzkovanie
kalového hospodárstva a zároveň sa ušetrí čas. Niektoré prevádzkové úkony, ktoré je
potrebné vykonávať pri kalojemoch nemôžu prebiehať súbežne.
Z akumulačného kalojemu sa čerpá zahustený a aeróbne stabilizovaný kal na strojné
odvodnenie kalu na odvodňovacom zariadení kalu – dekantačná odstredivka. Flokulant pre
odvodňovanie kalu sa rozrába vo flokulačnej stanici. Odvodnený kal je dopravovaný do
kontajnera. Kalové hospodárstvo je umiestnené v zastrešenej budove.
Kalová voda z odvodnenia kalu sa odvádza vnútroareálovou kanalizáciou do čerpacej
stanice vnútroareálovej vody a odtiaľ sa čerpá do RO pred biologickým stupňom. Do tejto
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čerpacej stanice sú privádzané kalové vody z gravitačného zahusťovania v kalojemoch,
plávajúce nečistoty z hladiny dosadzovacích nádrží, zachytené jemné nečistoty z terciárneho
dočistenia a ostatné odpadové vody.

Automatická tlaková stanica úžitkovej vody
Úžitková voda je zabezpečená zo studne, kde je osadené vertikálne čerpadlo. Studňové
čerpadlo dodáva podzemnú vodu do ATS, z ktorej sa úžitková voda rozvádza k jednotlivým
objektom ČOV (mechanické predčistenie, kalové hospodárstvo).

Obtok ČOV
Biologická linka ČOV (Denitri, Nitri a Dosadzovacia nádrž) bude v prípade potreby po
mechanickom predčistení obtokovaná bezpečnostným obtokom, ktorý bude začínať
v technologickej linke medzi mechanickým predčistením a rozdeľovacím objektom pred
biologickým stupňom a končí v napojení na odtokové potrubie medzi terciárnym dočistením
a merným objektom.
Vlastný integrovaný obtok má aj kompaktné zariadenie – mechanické predčistenie, ktorý
sa spustí v prípade poruchy zariadenia.
Terciárne dočistenie bude taktiež vybavené vlastným obtokom pre prípad jeho servisu,
alebo výmeny.

Stavebné, technologické a kapacitné parametre hlavných objektov a
zariadení ČOV
Čerpacia stanica OV na stokovej sieti pred ČOV (nie je súčasťou strojného
vybavenia ČOV)
Ponorné kalové čerpadlo (nie je súčasťou ČOV)
Počet (odhad)
Q (odhad – podľa Qh na ČOV)
Frekvenčný menič (zrejme bez FM)

2
19,1

ks
l/s

Magneticko indukčný prietokomer (na výtlačnom potrubí z poslednej ČS na stokovej sieti,
osadený v strojovni mechanického predčistenia)
Počet
1
ks

Čerpacia stanica vnútroareálovej odpadovej/kalovej vody
Ponorné kalové čerpadlo
Počet
Q
H
P

2
3,0
7,0
2,5

ks
l/s
m
kW
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Mechanické predčistenie
Kompaktné zariadenie pre mechanické čistenie splaškových odpadových vôd (zhrabky,
piesok)
Počet
1
kpl
Veľkosť dierovaných otvorov
6
mm
Q
25
l/s
P
2,0
kW
Kompaktné zariadenie pozostávajúce:
- z hrablíc s premývaním a lisovaním zhrabkov + doprava zhrabkov
- z lapača piesku
- z dopravy piesku závitovkovým dopravníkom

Plastová nádoba na komunálny odpad
Počet
Objem

2
140

ks
l

4,0 x 3,0
2,7
32

m
m
m3

Príjmová stanica žumpových vôd
Akumulačná nádrž žumpových vôd
Rozmery nádrže
Výška hladiny
Objem nádrže
Ručné hrablice do žľabu
Počet
Uhol sklonu
Šírka medzery

1,0
45
20

Sada prevzdušňovacích komponentov nádrže žumpových vôd
Diskové stredobublinné aeračné elementy
Potrebné množstvo vzduchu na premiešanie
30
Počet elementov
10

ks
°
mm

m3/hod
ks

Ponorné kalové čerpadlo
Počet
Q
H
P

1
2,0
3,7
1,8

ks
l/s
m
kW
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Tab. č.17

Parametre aktivácie:

Aktivácia

Rozmer
3

Hodnota

Objem aktivácie (denitri + nitri)

m

(2 x 150+2 x400) =
1100

Objem denitrifikácie

m3

2 x 150 = 300

3

2 x 400 = 800

Objem nitrifikácie

m

Rozmery denitrifikácie (šxlxh)

m

5,0x6,0x5,0

Rozmery nitrifikácie (šxlxh)

m

5,0x16,0x5,0

Hladina v nádržiach

m

5,0

Doba zdržania v aktivácii (Q24)

h

47,7

Doba kontaktu v denitrifikácii (Qd)

h

3,3

h

8,8

Doba kontaktu v nitrifikácii (Qd)
Min. návrhová teplota

o

10

Max. návrhová teplota

o

C

20

Celkový vek kalu

d

19,4

Oxický vek kalu

d

14,2

Zásoba sušiny aktivovaného kalu v aktivácii

kg

C

3850
3

Koncentrácia sušiny aktivovaného kalu

kg/m

Predpokladaný kalový index

ml/g
3

3,5
120

Objemové látkové zaťaženie

kg/m .d

0,189

Špecifické látkové zaťaženie kalu

kg/kg.d

0,054

Celkový recirkulačný pomer

-

1,5 (2,0)

Recirkulačný pomer vratného kalu (Qd)
Predpokladaný bežný recirkulačný pomer vratného kalu pri
prevádzkovaní ČOV

-

0,7 – 1,5

-

1,0

Recirk. pomer vnútornej recirkulácie pri prevádzkovaní
ČOV (Q24)

-

1,0

Prietok vratného kalu (Q24)

m3/h

23,04

Prietok vratného kalu (Qd)

3

m /h

33,8

Prietok vratného kalu (Qh)

3

m /h

50,7

3

m /h

23,0

Min. oxygenačná kapacita OCst

kgO2/d

713

Priem. oxygenačná kapacita OCst

kgO2/d

915

Max. oxygenačná kapacita OCst

kgO2/d

1069

3

m /h

376

3

m /h

493

3

576

Prietok vnútornej recirkulácie (Q24)

Min. množstvo vzduchu (aktivácia)
Priem. množstvo vzduchu (aktivácia)
Max. množstvo vzduchu (aktivácia)

m /h
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Produkcia prebytočného kalu
Koncentrácia vratného kalu
Objemová produkcia prebytočného kalu

kg/d

188,3

kg/m3

7,0

3

m /d

26,9

l/d

38

Objemová dávka Fe2(SO4)3 41%

Denitrifikačná nádrž
Ponorné miešadlo v denitrifikačnej nádrži
Počet
Rozmery nádrže
Výška hladiny
P

2
5,0 x 6,0
5,0
2,5

ks
m
m
kW

Nitrifikačná nádrž
Sada prevzdušňovacích komponentov nitrifikačnej nádrže
Diskové jemnobublinné aeračné elementy
Počet spolu obe nádrže
192
Rozmery nádrže
5,0 x 16,0
Výška hladiny
5,0

ks
m
m

Ponorné kalové čerpadlo vnútornej recirkulácie
Počet
Q
H
P

ks
l/s
m
kW

2
3,2
1,5
1,2

Dosadzovacie nádrž
Tab. č.17

Parametre dosadzovacej nádrže:

Kruhové dosadzovacie nádrže

Rozmer

Hodnota

ks
m
m
m3
m2
m3/m2.h
kg/m2.h
kg/m3

2
8,0
4,0
2 x 220 = 440
2 x 50 = 100
0,69
4,2
7,0

Doba zdržania v nádržiach (Qh)

hod

6,4

Prietok vratného kalu (Qd)

m3/h

33,8

Počet
Priemer nádrže
Hladina v nádrži pri stene
Objem nádrží
Plocha nádrží
Povrchové hydraulické zaťaženie (Qh)
Zaťaženie plochy nerozpustenými látkami (Qh)

Koncentrácia vratného kalu
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Pohon pojazdového mosta + ostrek hladiny čerpadlo
Počet
Q
H
Pčer
Ppoh
Kalové čerpadlo vratného kalu
Počet
Q
H
P
Frekvenčný menič
Magneticko indukčný prietokomer
Počet

2
2,0
0,5
1,0
0,25

3
3,2 – 7,1
7,0
3,5

3

ks
l/s
m
kW
kW

ks (1 ks rezerva)
l/s
m
kW

ks

Dávkovanie koagulantu (síran železitý)
Dvojplášťový zásobník síranu železitého
Počet
Objem

1
3,0

ks
m3 (zásoba na tri mesiace)

1
1,0

ks
m3 (zásoba na mesiac)

IBC kontajner (alternatíva)
Počet
Objem
Dávkovací komplet, čerpadlá
Počet čerpadiel
Q
P

2
cca 4,0
0,2

ks
l/h
kW

Kalové hospodárstvo
Zahusťovací kalojem
Tab. č.18

Parametre zahusťovacieho kalojemu:

Zahusťovací kalojem

Rozmer

Hodnota

Objem

m3

150

Produkcia prebytočného kalu

kg/d

188,3

kg/m3

7,0

m3/d

26,9

Koncentrácia vratného/prebytočného kalu
Objemová produkcia prebytočného kalu (0,7%)
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Objem. produkcia zahusteného kalu (2,1%)

m3/d

9,0

d

17

m3/h

180

Doba zdržania
Potrebné množstvo vzduchu na premiešanie nádrže

Sada prevzdušňovacích komponentov zahusťovacieho kalojemu
Diskové stredobublinné aeračné elementy
Počet spolu
60
Rozmery nádrže
5,0 x 6,0
Výška hladiny
5,0

ks
m
m

Ponorné kalové čerpadlo odsadenej kalovej vody, zahusťovací kalojem (spúšťané)
Počet
1
ks
Q
2,0
l/s
H
6,0
m
P
1,5
kW
Ponorné kalové čerpadlo v zahusťovacom kalojeme
Počet
rezerva aj pre akumulačný kalojem)
Médium
Q
H
P

1

2-3
6,0
2,0

ks (1 ks skladová rezerva,
zahustený kal do 2,5%
l/s
m
kW

Akumulačný kalojem
Tab. č.18

Parametre akumulačného kalojemu:

Akumulačný kalojem

Rozmer

Hodnota

Objem

m3

150

Produkcia prebytočného kalu

kg/d

188,3

kg/m3

21

3

m /d

9,0

Doba zdržania

d

17

Potrebné množstvo vzduchu na premiešanie nádrže

3

180

Koncentrácia zahusteného kalu
Objem. produkcia zahusteného kalu (2,1%)

Sada prevzdušňovacích komponentov akumulačného kalojemu
Diskové stredobublinné aeračné elementy
Počet spolu
60
Rozmery nádrže
5,0 x 6,0
Výška hladiny
5,0

m /h

ks
m
m

Strana 46

Kanalizácia a ČOV pre obce Kaplna, Igram, Čataj
Štúdia

Ponorné kalové čerpadlo odsadenej kalovej vody, akumulačný kalojem (spúšťané)
Počet
1
ks
Q
2,0
l/s
H
6,0
m
P
1,5
kW
Ponorné miešadlo akumulačného kalojemu
Počet
Rozmery nádrže
Výška hladiny
Koncentrácia kalu max.
P

1
5,0 x 6,0
5,0
3,5
4,0

Ponorné kalové čerpadlo v akumulačnom kalojeme
Počet
Médium
Q
H
P

1
2-3
6,0
2,0

ks
m
m
%
kW

ks
zahustený kal do 2,5%
l/s
m
kW

Odvodňovanie prebytočného kalu
Tab. č.19

Parametre odvodnenia kalu:

Odvodnenie kalu

Rozmer

Hodnota

3

m /h

3–4

kg/hod

60 – 100

Denné množstvo privádzaného kalu pri 3 - 4 m /hod

kg/d

300 - 500

Doba odvodňovania okrem víkendov (odhad)

h/d

5,0

Výkon odvodňovacieho zariadenia
Privádzané množstvo kalu na zariadenie
3

3

Koncentrácia zahusteného kalu z kalojemu

kg/m

Denné objemové množs. odvod. kalu pri 3 - 4 m 3/hod (2,02,5%)

m3/d

15 - 20

Koncentrácia odvodneného kalu (odhad)

kg/m3

180-250 (18-25%)

Objemové množstvo odvodneného kalu

m3/d

cca 1,0 – 2,5

Kalové vretenové čerpadlo
Počet
Médium
Q
Tlak
P
Zariadenie na odvodnenie kalu
Počet
Technologické vybavenie:
-

1
4
do 4,0
1,5

1

20 - 25

ks
zahustený kal do 2,5%
m3/hod
bar
kW

kpl

dávkovacie vretenové čerpadlo kalu
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Výkon odvodňovacieho zariadenia
Prietok
Vstupná sušina
Odvodnený kal
P

60 - 100
3-4
1,5 – 2,5
18 – 25
15,0

Pásový dopravník šikmý na dopravu kalu do kontajnera
Počet
Qmax
P
Vaňový kontajner
Počet
Objem

1
1,0
0,55

1
7

kg/hod
m3/h
%
%
kW

ks
m3/h
kW

ks
m3

Automatická flokulačná stanica
príprava roztoku polyelektrolytu pre odvodňovacie zariadenie
Počet
1
ks
Výkon max. 400 l/hod flokulantu s koncentráciou roztoku 0,05 – 0,4 %
Dávkovacie vretenové čerpadlo flokulantu
Miešadlo
Pcelk
1,5
kW

Dúchareň
Dúchadlo s protihlukovým krytom pre biológiu
Počet
Q
Δp
P
Frekvenčný menič
Kyslíková sonda
Počet
Dúchadlo s protihlukovým krytom pre kalojemy
Počet
Q
Δp
P

3
290
58
11,0

2

2
180
65
7,0

ks (1 ks rezerva)
m3/h
kPa
kW

ks

ks
m3/h
kPa
kW

Automatická tlaková stanica
Studňa
Ponorné článkové čerpadlo do mokrého prostredia vertikálne
zabudovanou spätnou klapkou
Počet
1

prevedenie

so

ks
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14,4 m3/h
30 m
4,0 kW

Q
H
P
Automatická tlaková čerpacia stanica
Počet
Počet čerpadiel
Q (jedno čerpadlo)
H
P (jedno čerpadlo)
Tlaková nádoba s gumovým vakom
Frekvenčný menič

1
2
3,0
20
3,0
500

ks
ks
l/s
m
kW
l

Terciárny stupeň, dočisťovanie odpadových vôd
Mikrositový bubnový filter na odtoku
Počet
Q
Filtračná tkanina
Pcelk
- Oplachové čerpadlo
- Kalové čerpadlo
Merný objekt na odtoku, Parshallov žľab
Počet
Qmax

1
25
0,04
2,5

ks
l/s
mm
kW

1
25

ks
l/s

Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov
 SO 01 ČOV Čataj – stavebná časť
Nová ČOV Čataj, ktorá bude slúžiť pre tri obce: Čataj, Igram a Kaplna, bude osadená
v súčasnom oplotenom areáli Poľnohospodárskeho družstva Čataj – parc. č. 977, 976 a 975/2
(E-KN) a parc. č. 810/1 (C-KN) v k. ú. Čataj. Návrh osadenia areálu ČOV bol odkonzultovaný
so zástupcami obcí Čataj, Igram a Kaplna, s vlastníkmi uvedených pozemkov a taktiež so
zástupcami Poľnohospodárskeho družstva Čataj (IČO: 00 613 878). Výber miesta osadenia
ČOV vychádza z konfigurácie terénu, blízkosti vhodného recipientu, možnosti prívodu
elektrickej energie a pitnej vody, majetkovo-právnych požiadaviek a nutnosti prístupu obsluhy
a mechanizmov.
Navrhujeme areál ČOV osadiť pri severozápadnej časti oplotenia na pozemku, ktorý
v súčasnosti nie je poľnohospodársky využívaný, sčasti je zarastený náletovou zeleňou,
nachádza sa na ňom nepoužívaný sýpka a betónová cesta. V blízkosti sa nachádza betónové
oplotenie (za ním je Vištucký potok), podzemná železobetónová nádrž, jednopodlažná
nevyužívaná budova s pultovou strechou a ohrada pre kone.
Zástupcovia Poľnohospodárskeho družstva Čataj nesúhlasia s prístupom do areálu
ČOV Čataj cez areál družstva a preto je nutné vybudovať novú prístupovú komunikáciu od
miestnej asfaltovej komunikácie – Družstevná ul. (vedúcej z obce Čataj do PD Čataj, pri moste
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cez Vištucký potok). Nová prístupová komunikácia bude vedená medzi betónovým plotom PD
Čataj a pravým brehom Vištuckého potoka. Následne cez otvor v jestvujúcom betónovom
plote PD Čataj bude prístupová komunikácia vedená do areálu PD Čataj až k navrhovanému
oploteniu novej ČOV Čataj. V trase miestnej komunikácie bude vedený aj hlavný výtlak z KČSČ1 (2x potrubie), vodovodná prípojka a VN / NN prípojka.
Terén v mieste osadenia ČOV Čataj je mierne spádovaný smerom k Vištuckému potoku.
Majetkovo-právne vysporiadanie dotknutých pozemkov bude riešené investormi v rámci
územného konania s ich majiteľmi (10 majiteľov a subjektov, vr. SR – SPF).
Pre potreby obsluhy objektu ČOV predbežne uvažujeme 6 hod/prac/deň (hlavne práce
týkajúce sa obsluhy odvodnenia kalov – príprava, odvodňovanie, vyčistenie).
Celý stavebný objekt SO-01 ČOV Čataj – stavebná časť sa delí na viacero pod-objektov,
ktoré sú nižšie v krátkosti popísané, vr. ich odhadovaných výmer.
SO-01.1 Príprava územia
Na začiatku výstavby novej ČOV je potrebné zrealizovať búracie, zemné a stavebné
práce, ktoré sú potrebné pre realizácie stavebného diela. Výrub náletových a krovín sa
zrealizuje v mimovegetačnom období.
Výmery:
výrub
odstránenie betónovej plochy
odstránenie konštrukcie sýpky
vybúranie jestvujúceho betónové oplotenia areálu RD Čataj
vyrovnanie plochy areálu ČOV – HTÚ
realizácia dočasnej prístupovej komunikácie

5.000
600
1
30
2.000
1.500

m2
m2
kpl
m
m3
m2

SO-01.2 Oplotenie ČOV
Areál novej ČOV bude oplotený novým oplotením, ktoré sa napojí na súčasné betónové
oplotenie. Súčasťou bude aj vstupná brána od príjazdovej komunikácie, vstupná brána od
areálu RD Čataj a vstupná bránka na príchod k výustnému objektu.
Celý nový areál bude osadený na parc. č. 977, 976 a 975/2 (E-KN) a parc. č. 810/1 (CKN) v k. ú. Čataj.
Výmery:
oplotenie
vstupná brána
vstupná bránka

200
2
1

m
ks
ks

SO-01.3 Biologický reaktor a prevádzková budova
Pre zabezpečenia biologického čistenia odpadových vôd je navrhnutý objekt
biologického reaktora, ktorý bude kvádrového tvaru. Vybudovaný bude z vodostavebného
železobetónu s vonkajším rozmerom 29,6x11,3x7,0 m. V rámci biologickej linke, ktorá bude 2linková, budú nasledovné nádrže: dentrifikácia, nitrifikácia, akumulačný kalojem a zahusťovací
kalojem. Nad biologickým reaktorom bude železobetónová stropná doska, ktorá bude tvoriť
zároveň aj podlahu pre prevádzkovú budovu (prevádzková budova bude nad biologickým
reaktorom). Prevádzková budova bude murovaná jednopodlažná budova so sedlovou
strechou a potrebným vybavením. Miestnosti: dúchareň, rozvodňa, miestnosť odvodnenia
kalov, chodba, prevádzková miestnosť obsluhy, šatňa, sociálne zariadenia, sprcha, umyváreň,
sklad a pod. Rozmer a rozmiestnenie miestností v prevádzkovej bude dané projektom.
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Výškovo musia byť objekty tak osadené, aby bola možná manipulácia počas jej
prevádzkovania – obzvlášť prístup do budovy, manipulácia s odvodneným kalom a pod.
Reaktor aj prevádzková budova sa osadia tak, aby bolo možné zabezpečiť otoč nákladného
automobilu.
Výmery:
biologický reaktor
prevádzková budova

1
1

ks
ks

SO-01.4 Spevnené vnútroareálové plochy
Pre pohyb automobilov, mechanizmov a personálu je potrebné navrhnúť v rámci
oploteného areálu novej ČOV nové spevnené plochy. Predbežne možno uvažovať
s asfaltobetónom alebo s cestným betónom, vr. cestných obrubníkov. Priečny a pozdĺžny spád
sa navrhuje odvodniť voľne na terén. Spevnené vnútroareálové plochy sa napoja na novú
prístupovú komunikáciu a na jestvujúce spevnené plochy areálu RD. K výustnému objektu
bude trasovaný chodník pre prístup obsluhy.
Spevnené plochy pri kontajneroch na odvodnený kal, pre kontajner na zhrabky a piesok,
plocha pre stáčanie žumpových vôd budú výškovo ohraničené a odvodnené do vnútornej
kanalizácie.
Súčasťou spevnených areálových plôch bude aj trvalé vodorovné a zvislé dopravné
značenie.
Výmery:
spevnené plochy
chodník
dažďová prípojka s vpusťami
dopravné značenie

2.300
100
1
1

m2
m2
kpl
kpl

SO-01.5 Vodovodná prípojka, rozvody pitnej vody
V súčasnosti je areál PD Čataj zásobovaný pitnou vodou cez vlastnú vodovodnú prípojku
odbočkou z obecného vodovodu na Družstevnej ul., ktorý prevádzkuje BVS, a.s.. Pre novú
ČOV bude potrebné vybudovať novú vodovodnú prípojku odbočením z jestvujúceho vodovodu
(liatina, DN100) pri moste ponad Vištucký potok. Vodovodná prípojka bude trasovaná medzi
betónovým oplotením areálu RD Čataj a pravým brehom Vištuckého potoka (v súbehu s novou
príjazdovou komunikáciou), ukončená bude v prevádzkovej budove. V blízkosti napojenia
vodovodnej prípojky na vodovodnú vetvu na Družstevnej ul. bude osadená vodomerná šachta.
Potreba vody bude pre mechanické predčistenie, príjmovú stanicu žumpových vôd, kalové
hospodárstvo, pitné účely, splachovanie, umývanie a sprchovanie. Časť vody je možné využiť
aj zo studne ako úžitkovú vodu, pokiaľ kvalita podzemnej vody a výdatnosť studne budú
postačujúce - oplachy.
V rámci projektu požiarnej ochrany sa bude posudzovať potreba vody pre požiarne
účely.
Výmery:
vodovodná prípojka
vodomerná šachta
rozvody vody s hydrantom

250
1
30

m
ks
m

SO-01.6 Studňa úžitkovej vody, ATS, rozvody úžitkovej vody
Nová studňa bude osadená podľa odporučenia hydrogeológa na základe jeho prieskumu
– overiť aj výdatnosť a kvalitu podzemnej vody. Studňa bude mať novú ATS, ktorá bude tlačiť
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úžitkovú vodu na požadovaný tlak do objektov mechanického predčistenia, príjmovej stanice
žumpových vôd, prípadne aj na kalové hospodárstvo.
V rámci projektu požiarnej ochrany sa bude posudzovať potreba vody pre požiarne
účely.
Výmery:
studňa
ATS
rozvody vody

1
1
50

ks
ks
m

SO-01.7 Potrubné rozvody, ČS vnútorných vôd, merný objekt
Potrubné rozvody a kanalizačné šachty budú osadené vedľa nového biologického
reaktora pod zelenými pasmi a pod spevnenými plochami. Majú za úlohu prevádzať odpadové
vody podľa technologickej schémy. Väčšina potrubí bude gravitačná, ale časť bude aj tlaková.
Vnútorná gravitačná kanalizácia bude vyústená do čerpacej stanice vnútorných vôd, odkiaľ
bude čerpaná do technologického procesu čistenia odpadových vôd.
Odtoková kanalizácia bude zaústená do výustného objektu, ktorý bude osadený na
pravom brehu recipientu – Vištucký potok. Jeho súčasťou bude spätná klapka a schody.
Dažďové vody budú odvedená voľne na terén.
Merný objekt na odtoku slúži na meranie aktuálneho prietoku vyčistených
a obtokovaných vôd a zaznamenáva aj celkové pretečené množstvo pre potreby správcu
vodného toku. Jedná sa o železobetónový podzemný žľab s prípravou na osadenie
technológie – Parshallov žľab.
Výmery:
kanalizačné potrubia
ČS vnútorných vôd
výustný objekt
merný objekt na odtoku

100
1
1
1

m
ks
ks
ks

SO-01.8 Objekt terciárneho dočistenia
Zariadenie na terciárne dočistenie (tzv. 3 stupeň čistenia) mechanicky a biologicky
vyčistených vôd (po 1. a 2. stupni čistenia) bude osadená na odtokovom potrubí z kruhových
dosadzovacích nádrží pred merným objektom. Obtokované vody nebudú zaústené do
terciárneho dočistenia. Je to podzemný železobetónový žľab kvádrového tvaru do ktorého sa
osadí mikrositový bubnový filter. Bude mať zabezpečený aj obtok cez stavidlové uzávery.
Výmery:
žľab pre terciárne dočistenie

1

ks

SO-01.9 Terénne a sadové úpravy
Tento objekt sa realizuje po ukončení výstavby celej ČOV ako architektonické
dotvárnenie celej stavby do okolitého prostredia. Jedná sa o násypy, zahumusovanie,
zatrávnenie, výsadba kríkov a stromov.
Výmery:
terénne úpravy
sadové úpravy

1
1

kpl
kpl

SO-01.10 Prístupová komunikácia
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Od Družstevnej ul. a vstupnou dvojkrídlovou bránou v oplotení ČOV navrhujeme
zrealizovať novú prístupovú komunikáciu. Prístupová komunikácia bude zrealizovaná
ako spevnená asflatobetónová (alt. cestný betón) obojsmerná cesta s priečnym sklonom
na voľné odvodnenie do terénu, vr. cestných obrubníkov. Na vstupe do objektu ČOV
navrhujeme zrealizovať priečny odvodňovací žľab. Prístupová cesta bude vedená
v trase dočasnej komunikácie využívanej pri výstavbe ČOV – v rámci SO-01.1.
Súčasťou prístupovej komunikácie bude aj trvalé vodorovné a zvislé dopravné
značenie.
Výmery:
prístupová cesta
dopravné značenie

1.500
1

m2
kpl

SO-05.11 Príjmová stanica žumpových vôd
Ak bude z nejakých technických príčin nutné odstaviť čas verejnej kanalizácie, je
možnosť vypúšťania žumpových vôd z jednotlivých nehnuteľností do objektu ČOV pomocou
príjmovej stanice žumpových vôd za účelom ich čistenia.
Príjmová stanica je situovaná na začiatku ČOV. Vody sú z fekálneho vozidla vypúšťané
cez hrubé hrablice do mokrej komory, odkiaľ sú čerpané na mechanické predčistenie
a následne do biologickej linky spolu s pritekajúcimi splaškovými vodami z obce Lovce
a Žikava. Žumpové vody sú v príjmovej stanici miešané tlakovým vzduchom.
Je potrebné poznamenať, že zástupca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. – Ing.
Pavel Levársky sa e-mailom zo dňa 01. 02. 2022 vyjadril, že nesúhlasia s osadením príjmovej
stanice žumpových vôd z dôvodu obavy a narušenie technológie čistenia odpadových vôd
z dôvodu nekontrolovateľného prísunu žumpových (fekálnych) vôd aj z iných spádových
oblastí.
Výmery:
príjmová stanica žumpových vôd

1 ks

 SO-01.12 Trafostanica, VN a NN prípojka
Elektrickú spotrebu el. energie pre navrhovanú ČOV nie je možné pokryť aktuálne
vybudovanou NN distribučnou sieťou. Pre ČOV je navrhnutá kiosková trafostanica,
vrátane VN prípojky. Trafostanica bude osadená podľa požiadaviek ZsDIS. Slúžiť bude
pre napájanie len objektu ČOV.
Výmery:
trafostanica s VN prípojkou, NN prípojka
1 kpl
SO-01.13 Vonkajšie osvetlenie
Celý areál ČOV bude vybavený LED osvetlením s pohybovým senzorom, s manuálnou
možnosťou stáleho osvetlenia. Návrh osvetlenia bude daný svetlotechnickým posudkom.
Výmery:
LED svetlá
kabeláž + rozvádzač

1
1

kpl
kpl

SO-01.14 Káblové vonkajšie rozvody
Pre dodávku elektrického prúdu medzi jednotlivými objektami sa navrhujú káblové
rozvody. Súčasťou je hlavný rozvádzač pre celú ČOV z ktorého sa bude napájať stavebná
a technologická elektroinštalácia.

Strana 53

Kanalizácia a ČOV pre obce Kaplna, Igram, Čataj
Štúdia

Výmery:
elektrické rozvody

1

kpl

SO-01.15 Zásobník koagulantu
Pre uskladnenie zrážadla – síran železitý bude vybudovaný betónový základ, na ktorý
sa osadí dvojplášťový zásobník. V jeho blízkosti bude inštalovaný dávkovací komplet
s potrubným systémom.
Výmery:
zásobník koagulantu

1

kpl

SO-01.16 Úprava koryta Vištuckého potoka
V súčasnosti je koryto Vištuckého potoka (hydrologické číslo: 4-21-15-020) od mostu
(križovanie s Družstevnou ul.) smerom po prúde neupravené a prerastené náletovou zeleňou.
Nakoľko prístupová komunikácia bude trasovaná v blízkosti pravého brehu Vištuckého
potoka, bude potrebné vykonať jeho úpravu. Úprava bude spočívať v novom smerovom
a výškovom vedení nového koryta, úpravou oboch brehov a dna na odvedenie požadovaného
návrhového povodňového prietoku. Pravý breh bude spevnený tak, aby bolo možné vedľa
neho trasovať prístupovú komunikáciu. Týmto bude aj zabezpečená aj ochrana areálu ČOV
pred povodňovými stavmi vo vodnom toku. Správcom vodného toku je SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY POODNIK, š. p., Odštepný závod Bratislava, Správa vnútorných vôd
Šamorín.
Výmery:
úprava koryta

300

m

SO-01.17 Dosadzovacie nádrže a ČS vratného kalu
Za biologickým reaktorom v rámci technologickej linky čistenia odpadových budú
osadené dve kruhové dosadzovacie nádrže s priemerom 8,0 m a min. výškou hladiny 4,0 m.
Jedná sa o monolitické železobetónové nádrže. Obe nádrže budú osadené blízko seba
s dostatočným manipulačným priestorom.
Vratný kal z oboch dosadzovacích nádrží bude odťahovaný do spoločnej čerpacej
stanice vratného kalu, ktorá bude symetricky osadená vzhľadom k obom dosadzovacím
nádržiam. Je to monolitická železobetónová nádrž.
Výmery:
dosadzovacie nádrže
ČS vratného kalu

2
1

ks
ks

 PS-01 ČOV Čataj – technologická časť
PS-01.1 ČOV Čataj – strojnotechnologická časť
Podrobný popis strojnej technológie ČOV Čataj je uvedený vyššie v kap. 3.3 Základné
technické objekty stokovej siete a ČOV a ich parametre, hydrotechnické výpočty. Zahŕňa
všetky strojné prevádzkové zariadenia, ktoré slúžia na zabezpečenie procesu čistenia
odpadových vôd. Hlavne: mechanické prečistenie, biologické čistenie, kalové hospodárstvo,
chemické hospodárstvo, terciárne čistenie, tlakový rozvod vody a vzduchu, príjem žumpových
vôd. Nie je preto potrebný ďalší skrátený popis v rámci štúdie.
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Výmery:
strojnotechnologická časť

1 kpl

PS-02.1 ČOV Čataj – elektrotechnologická časť, MaR, ASRTP
Elektrotechnológia pre ČOV rieši napájanie jednotlivých strojných zariadení, ich
ovládanie a ochranu. Elektrotechnológia rieši napájanie strojných zariadení elektrickým
prúdom, meranie a reguláciu jednotlivých technologických veličín, riadenie technnologických
procesov na základe aktuálne nameraných hodnôt, elektronický zabezpečovací systém (EZS),
rádiový prenos. Doraz je kladený na ochranu pracovníkov pred nebezpečenstvom úderu
elektrického prúdu.
ASRTP a MaR požaduje BVS a.s. navrhnúť s prenosom na dispečing BVS a vzdialeným
prístupom pre pracovníkov DČOV BVS a.s. (kompatibilné systémy Siemens a Rittmeyer).
Výmery:
elektrotechnologická časť

1 kpl

 SO 02 Čataj – splašková stoková sieť
SO-02.1 Čataj – Splašková kanalizácia
Je to hlavný stavebný objekt pre realizáciu verejnej kanalizácie v obci Čataj. Tento objekt
sa skladá z gravitačnej kanalizácie, výtlačných potrubí, odbočiek k domovým kanalizačným
odbočeniam (T-kus alebo Y-kus), kanalizačných šácht, podchody pod štátnymi cestami,
podchody pod a nadchody nad vodnými tokmi, prekládky podzemných a nadzemných sietí
a pod. Pre obec Čataj vzhľadom k morfológii navrhujeme gravitačnú stokovú sieť so šiestimi
čerpacími stanicami KČS-Č1 až KČS-Č6 a príslušnými výtlačnými potrubiami. Čerpacia
stanica KČS-Č1 bude hlavnou čerpacou stanicou celej skupinovej splaškovej kanalizácie
a bude prečerpávať cez Vištucký potok odpadové vody priamo do spoločnej ČOV Čataj.
Potrubia sú vedené vo verejných priestranstvách, aby bol možný servis a prípadné opravy.
Pred každou nehnuteľnosťou sa osadí T-odbočka pre napojenie domového kanalizačného
odbočenia. Čerpacie stanice a výtlačné potrubia sa osádzajú na miestach, kde nie je možné
produkované splaškové vody dopraviť gravitačne do hlavnej stokovej vetvy. Kanalizačné
šachty slúžia na prevádzkový servis stokovej siete, osádzajú sa v priamych úsekoch každých
50 m, na zmenu smeru, zmenu výšky, pripojenia vedľajších vetiev, pri podchodoch
a nadchodoch, ako tlmiace šachty a pri úsekoch, ktoré budú vyžadovať pravidelný servis.
Podchody a nadchody sa navrhujú v miestach, kde navrhované potrubie bude križovať vodný
tok, štátnu cestu, resp. inžinierske siete vyššieho významu – podľa požiadaviek ich správcov.
Pri súbehu gravitačného a výtlačného potrubia je možné obe potrubia osadiť do
spoločnej stavebnej ryhy pre stiesnené podmienky a úsporu investičných nákladov.
Výškové vedenie potrubí C-3-2 a C-4-2 je podľa predbežného pozdĺžneho profilu na
určitom mieste v hĺbke do cca 5,5 m, čo je dané protispádom terénu. V snahe sa vyhnúť návrhu
čerpacej stanice bude potrubie na určitom úseku veľmi hlboko. Vzhľadom ku skutočnosti, že
sa v tejto lokalite pravdepodobne nenachádza úroveň podzemnej vody v úrovni nivelety, je
možné realizovať tieto potrubia v takejto hĺbke.
Do splaškovej stokovej siete je možné vypúšťať len komunálne odpadové vody,
zakazuje sa vypúšťať, dažďové vody, drenážne vody, infekčné vody, priemyselné vody a iné
vody, ktoré sú direktívne uvedené v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie.
Výmery:
gravitačná stoková sieť
kanalizačné šachty
odbočky
výtlačné potrubia

PP hladké DN 300
6 670,0 m
betón Ø1000
180 ks
T/Y-kus, PVC DN 300/200,150
245 ks
HDPE D 75
168,0 m
HDPE D 110
727,0 m
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HDPE D 160
prekládky existujúcich sietí
podchody a nadchody nad vodným tokom

chránička OC

640,0 m
200 m
3 ks

SO-02.2 Čataj – Domové kanalizačne odbočenia
Domové odbočenia sa priamo napájajú na hlavné gravitačné vetvy stokovej splaškovej
siete, ktoré sú trasované vo verejných priestranstvách. Pripojenie odbočenia na hlavnú vetvu
je cez T-kus alebo Y-kus. Následne je domové kanalizačné odbočenie vedené ako gravitačné
potrubie najkratšou trasou k odkanalizovanej nehnuteľnosti. Potrubie končí na súkromnej
parcele domovou revíznou šachtou (Ø400 alebo Ø600 mm), ktorá je osadená cca 1,0 m za
hranicou pozemku. Do tejto revíznej šachty sa napojí domový kanalizačný odpad.
Domové kanalizačné odbočenie sa môže pre potreby neskorších NFP žiadostí rozdeliť
na verejnú časť (od napojenia na hlavnú vetvu po hranicu pozemku) a neverejnú časť (od
hranice pozemku po domovú revíznu šachtu, vr. domovej šachty).
Výmery:
gravitačné domové kanalizačné odbočenie
domové revízne šachty
prepojenia domových rozvodov na DKO

PVC DN 150
PVC DN 200
PVC Ø400/600

3 248,0 m
14,0 m
468 ks
468 ks

SO-02.3 Čataj – Čerpacie stanice
Čerpacie stanice sa osádzajú v najnižších miestach intravilánu obce, ktorý je potrebné
odkanalizovať a morfológia terénu nedovoľuje gravitačné odkanalizovanie predmetnej oblasti.
Do čerpacej stanice je zaústené gravitačné potrubie a z čerpacej stanice je vyvedené výtlačné
potrubie, ktoré je zaústené do vyššie položeného gravitačného potrubia (obvykle do tlmiacej
kanalizačnej šachty). ČS je potrebné napojiť na elektrický rozvod cez NN prípojku.
ČS sú navrhnuté ako podzemné prefabrikované šachty z dielcov – betónové skruže.
V hornej časti sa nachádza stropná doska so vstupnými a prevádzkovými poklopmi. Na
vyspádovanom dne komory sú osadené kalové čerpadlá. Hlavnou požiadavkou na stavebnú
časť je stabilita a vodotesnosť ČS. Musia sa osadiť na verejne prístupné miesta
s dostatočnými odstupovými vzdialenosťami. Areál ČS musí byť oplotený a vybavený
vstupnou bránou šírky 4,0m a spevnenou príjazdovou komunikáciou pre vjazd nákladných
automobilov.
Na prítoku pred čerpacou stanicou bude osadená čistiaca šachta s hrablicami na
zachytávanie nesených hrubých nečistôt - zhrabkov.
Výmery:
čerpacie stanice

betón, h=6,0 m, Ø2,0 m

6 ks

SO-02.4 Čataj – NN prípojky k ČS
Pre potreby prívodu elektrickej energie ku každej čerpacej stanice sa vybuduje nová NN
prípojka ako napojenia na jestvujúci rozvod elektrickej energie. Osadí sa istiaca skriňa a
elektromerová skriňa v čo najbližšej vzdialenosti od miesta napojenia na verejný elektrický
rozvod. NN prípojka bude vedená ako podzemné elektrické vedenie s potrebnou mechanickou
ochranou voči prípadnému výkopu. Ukončenie NN prípojky bude v skrini rozvádzača čerpacej
stanice.
Pre potreby štúdie projektant požiadal prevádzkovateľa miestnej elektrickej rozvodnej
siete Západoslovenská distribučná, a.s. o vyjadrenie k možnému napojeniu. Ich miesta
pripojenia budú riešené v ďalšom stupni projektu.
Výmery:
NN prípojka

6 ks
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 PS-02 Čataj – Čerpacie stanice – technologická časť
PS-02.1 Čataj – Čerpacie stanice – strojnotechnologická časť
Do mokrej komory čerpacej stanice sa inštaluje strojná technológia, ktorá zabezpečí
prečerpanie splaškových vôd z ČS do vyššie položenej gravitačnej stokovej siete cez výtlačné
potrubie. Na dne ČS sú osadené 2 ks ponorných kalových čerpadiel s vírivým, alebo
voľnoprúdovým obežným kolesom v zapojení 1 ks pracovné + 1 ks mokrá rezerva. Čerpadlá
sa pravidelne striedajú v chode v závislosti od pracovnej a minimálnej hladiny. V prípade
zvýšeného prietoku je možnosť chodu oboch kalových čerpadiel súčasne. Výtlačné potrubie
z ČS (strojná dodávka) končí 1,0 m za objektom ČS, kde sa napojí na výtlačné potrubie
(stavebná dodávka). V rámci strojnej technológie sú na výtlaku osadné spätné klapky
a uzávery. Kalové čerpadlá je možné vyťahovať pomocou vodiacich tyčí.
Na výtlačnom potrubí z KČS-Č1 bude osadený prietokomer na meranie množstva
pretečený odpadových vôd z obcí Čataj, Igram a Kaplna.
Výpočet návrhu čerpacej techniky vykonala a projektové podklady poskytla sp. LK
Pumpservice Bratislava s.r.o..
Výmery (pre 1 ks ČS):
kalové čerpadlá
spätné klapky
uzávery
potrubné rozvody
pätkové koleno
vodiace tyče a horný držiak
Tab. č.20
ČS

KČS-Č1
KČS-Č2
KČS-Č3
KČS-Č4
KČS-Č5
KČS-Č6

2 ks
2 ks
2 ks
1 kskpl
2 ks
2 ks

Prehľad návrhových parametrov čerpacích staníc v obci Čataj:

počer bytových jednotiek počet obyvateľov priemerný denný prietok maximálny denný prietok maximálny hodinový prietok
RD
obyv.
Qd
Qm
Qh
ks
ks
l/s
l/s
l/s
3471,00
6,4
9,39
19,08
2,00
7,00
0,01
0,02
0,04
33,00
115,50
0,20
0,30
0,60
8,00
28,00
0,05
0,07
0,15
151,00
528,50
0,92
1,38
2,75
25,00
87,50
0,15
0,23
0,46

dĺžka
dimenzia výtlaku
L
d
m
mm
350,00 HDPE, SDR17, 160x9,5
70,00 HDPE, SDR17, 75x4,5
340,00 HDPE, SDR17, 110x6,6
100,00 HDPE, SDR17, 75x4,5
150,00 HDPE, SDR17, 110x6,6
250,00 HDPE, SDR17, 110x6,6

terén ČS výška ČS dno ČS terén výtoku hĺbka zaústenia niveleta zaústenia geodetická výška
H1
ha
H2
H3
hb
H4
Hg
m n. m.
m
m n. m.
m n. m.
m
m n. m.
m
131,60
6,00 125,60
135,00
0,00
135,00
9,40
133,80
3,00 130,80
137,00
1,50
135,50
4,70
137,20
5,00 132,20
142,30
1,50
140,80
8,60
133,80
3,00 130,80
139,50
1,50
138,00
7,20
133,00
5,00 128,00
137,00
1,50
135,50
7,50
135,00
5,00 130,00
136,00
1,50
134,50
4,50

Navrhovaný typ čerpadla:
KČS-Č1.......Concertor XPC N 80-4050_5.5 kW
KČS-Č2.......DP3069 LT 3 412_1.5kW
KČS-Č3.......Concertor XPC N 80-2050_2.2 kW
KČS-Č4.......DP3069 MT 3 234_2.4kW
KČS-Č5.......Concertor XPC N 80-1450_2.2 kW
KČS-Č6.......Concertor XPC N 80-1650_2.2 Kw
PS-02.2 Čataj – Čerpacie stanice – elektrotechnologická časť, MaR, ASRTP
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Motorická inštalácia, meranie a regulácia (MaR), automatický systém riadenia chodu
technologických procesov (ASRTP), elektronický zabezpečovací systém (EZS), rádiový
prenos a uzemnenie je riešené v jednej komplexnej technologickej elektroinštalácie. Súčasťou
dodávky je technologický rozvádzač prístupný na viditeľnom mieste.
Prenos údajov z technologického rozvádzača bude rádiovým prenosom do príslušného
dispečingu, resp. na mobilný telefón prevádzkovateľa. ASRTP a MaR budú navrhnuté
s prenosom na dispečing BVS a so vzdialeným prístupom pre pracovníkov DOOV.
Výmery (pre 1 ks ČS):
elektro

1 kpl

 SO 03 Igram – splašková stoková sieť
SO-03.1 Igram – Splašková kanalizácia
Je to hlavný stavebný objekt pre realizáciu verejnej kanalizácie v obci Igram. Tento
objekt sa skladá z gravitačnej kanalizácie, výtlačných potrubí, odbočiek k domovým
kanalizačným odbočeniam (T-kus alebo Y-kus), kanalizačných šácht, podchody pod štátnymi
cestami, podchody pod a nadchody nad vodnými tokmi, prekládky podzemných
a nadzemných sietí a pod.
Potrubia sú vedené vo verejných priestranstvách, aby bol možný servis a prípadné
opravy. Pred každou nehnuteľnosťou sa osadí T-odbočka pre napojenie domového
kanalizačného odbočenia. Čerpacie stanice a výtlačné potrubia sa osádzajú na miestach, kde
nie je možné produkované splaškové vody dopraviť gravitačne do hlavnej stokovej vetvy.
Kanalizačné šachty slúžia na prevádzkový servis stokovej siete, osádzajú sa v priamych
úsekoch každých 50 m, na zmenu smeru, zmenu výšky, pripojenia vedľajších vetiev, pri
podchodoch a nadchodoch, ako tlmiace šachty a pri úsekoch, ktoré budú vyžadovať
pravidelný servis. Podchody a nadchody sa navrhujú v miestach, kde navrhované potrubie
bude križovať vodný tok, štátnu cestu, resp. inžinierske siete vyššieho významu – podľa
požiadaviek ich správcov.
Pre obec Igram vzhľadom k morfológii navrhujeme gravitačnú stokovú sieť s piatimi
čerpacími stanicami KČS-I1 až KČS-I5 a príslušnými výtlačnými potrubiami. Čerpacia stanica
KČS-I1 bude hlavnou čerpacou a bude prečerpávať popod diaľnicu D1 odpadové vody ďalej
do obce Čataj.
Výtlačné potrubie „I1“ bude v blízkosti čerpacej stanice KČS-I1 križovať produktovod
Slovnaft (oceľ DN300, trasa Slovnaft – Kľačany). Z čerpacej stanice KČS-I1 budú vedené dva
súbežné výtlaky „I1“ do obce Čataj. Križovanie oboch výtlakov s produktovodom Slovnaft bude
realizované ručným podkopaním a vložením oceľovej chráničky 2x DN300 s presahmi min.
3,0m na obe strany. Výškovo musí byť vzdialenosť medzi hornou hranou chráničky chránička
a dolnou hranou ropovodu min. 0,5m. Vo vzdialenosti 25,0m od produktovodu budú osadené
na oboch stranách križovania revízne šachty.
V mieste križovania diaľnice D1 oboma výtlakmi „I1“ D125 budú tieto výtlaky uložené
v oceľovej chráničke DN300. Križovanie diaľnice D1 bude zrealizovaná bezvýkopovo
riadeným pretlakom tak, aby horný okraj chráničky bol v hĺbke min. 1,8m pod vozovkou, resp.
1,0 m pod najnižšou konštrukciou diaľnice D1 (napr. potrubie). Dĺžka chráničky bude
zohľadňovať aj výhľadové rozšírenie diaľnice D1 na trojpruh. Chránička bude na oboch
koncoch ukončená min. 1,0m za budúcou hranou odvodňovacej priekopy alebo oplotenia. Na
oboch stranách diaľnice bude kvôli revízii a prevádzkovým potrebám osadená na výtlakoch
revízna šachta. Doporučujeme riešiť križovanie výtlakov „I“ s D1 už v projektovej fáze
s konkrétnym dodávateľom riadených pretlakov, ktorý má skúsenosti s zrealizovanými
viacerými podobnými stavbami.
Medzi diaľnicou a obcou Čataj budú oba výtlaky „I1“ križovať ropovod Družba (oceľ
DN500 + optika, trasa Bučany - Slovnaft). Križovanie bude realizované ručným podkopaním
a vložením oceľovej chráničky 2x DN300 s presahmi min. 3,0m na obe strany. Výškovo musí
byť vzdialenosť medzi hornou hranou chráničky chránička a dolnou hranou ropovodu min.
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0,5m. Vo vzdialenosti 10,0m od ropovodu budú osadené na oboch stranách križovania revízne
šachty.
Pri súbehu gravitačného a výtlačného potrubia je možné obe potrubia osadiť do
spoločnej stavebnej ryhy pre stiesnené podmienky a úsporu investičných nákladov.
Do splaškovej stokovej siete je možné vypúšťať len komunálne odpadové vody,
zakazuje sa vypúšťať, dažďové vody, drenážne vody, infekčné vody, priemyselné vody a iné
vody, ktoré sú direktívne uvedené v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie.
Výmery:
gravitačná stoková sieť
kanalizačné šachty
odbočky
výtlačné potrubia
prekládky existujúcich sietí
križovanie s diaľnicou D1
križovanie s ropovodom Družba
križovanie s produktovodom Slovnaft

PP hladké DN 300
3 381,0 m
betón Ø1000
120 ks
T/Y-kus, PVC DN 300/200,150
468 ks
HDPE D 75
300,0 m
HDPE D 110
312,0 m
HDPE D 125
1 130,0 m
100 m
chránička OC
1 ks
chránička OC
1 ks
chránička OC
1 ks

SO-03.2 Igram – Domové kanalizačne odbočenia
Domové odbočenia sa priamo napájajú na hlavné gravitačné vetvy stokovej splaškovej
siete, ktoré sú trasované vo verejných priestranstvách. Pripojenie odbočenia na hlavnú vetvu
je cez T-kus alebo Y-kus. Následne je domové kanalizačné odbočenie vedené ako gravitačné
potrubie najkratšou trasou k odkanalizovanej nehnuteľnosti. Potrubie končí na súkromnej
parcele domovou revíznou šachtou (Ø400 alebo Ø600 mm), ktorá je osadená cca 1,0 m za
hranicou pozemku. Do tejto revíznej šachty sa napojí domový kanalizačný odpad.
Domové kanalizačné odbočenie sa môže pre potreby neskorších NFP žiadostí rozdeliť
na verejnú časť (od napojenia na hlavnú vetvu po hranicu pozemku) a neverejnú časť (od
hranice pozemku po domovú revíznu šachtu, vr. domovej šachty).
Výmery:
gravitačné domové kanalizačné odbočenie
domové revízne šachty
prepojenia domových rozvodov na DKO

PVC DN 150
PVC DN 200
PVC Ø400/600

1 701,0 m
14,0 m
245 ks
245 ks

SO-03.3 Igram – Čerpacie stanice
Čerpacie stanice sa osádzajú v najnižších miestach intravilánu obce, ktorý je potrebné
odkanalizovať a morfológia terénu nedovoľuje gravitačné odkanalizovanie predmetnej oblasti.
Do čerpacej stanice je zaústené gravitačné potrubie a z čerpacej stanice je vyvedené výtlačné
potrubie, ktoré je zaústené do vyššie položeného gravitačného potrubia (obvykle do tlmiacej
kanalizačnej šachty). ČS je potrebné napojiť na elektrický rozvod cez NN prípojku.
ČS sú navrhnuté ako podzemné prefabrikované šachty z dielcov – betónové skruže.
V hornej časti sa nachádza stropná doska so vstupnými a prevádzkovými poklopmi. Na
vyspádovanom dne komory sú osadené kalové čerpadlá. Hlavnou požiadavkou na stavebnú
časť je stabilita a vodotesnosť ČS. Musia sa osadiť na verejne prístupné miesta
s dostatočnými odstupovými vzdialenosťami. Areál ČS musí byť oplotený a vybavený
vstupnou bránou šírky 4,0m a spevnenou príjazdovou komunikáciou pre vjazd nákladných
automobilov.
Na prítoku pred čerpacou stanicou bude osadená čistiaca šachta s hrablicami na
zachytávanie nesených hrubých nečistôt - zhrabkov.

Strana 59

Kanalizácia a ČOV pre obce Kaplna, Igram, Čataj
Štúdia

Výmery:
čerpacie stanice

betón, h=6,0 m, Ø2,0 m

5 ks

SO-03.4 Igram – NN prípojky k ČS
Pre potreby prívodu elektrickej energie ku každej čerpacej stanice sa vybuduje nová NN
prípojka ako napojenia na jestvujúci rozvod elektrickej energie. Osadí sa istiaca skriňa a
elektromerová skriňa v čo najbližšej vzdialenosti od miesta napojenia na verejný elektrický
rozvod. NN prípojka bude vedená ako podzemné elektrické vedenie s potrebnou mechanickou
ochranou voči prípadnému výkopu. Ukončenie NN prípojky bude v skrini rozvádzača čerpacej
stanice.
Pre potreby štúdie projektant požiadal prevádzkovateľa miestnej elektrickej rozvodnej
siete Západoslovenská distribučná, a.s. o vyjadrenie k možnému napojeniu. Ich miesta
pripojenia budú riešené v ďalšom stupni projektu.
Výmery:
NN prípojka

5 ks

 PS-03 Igram – Čerpacie stanice – technologická časť
PS-03.1 Igram – Čerpacie stanice – strojnotechnologická časť
Do mokrej komory čerpacej stanice sa inštaluje strojná technológia, ktorá zabezpečí
prečerpanie splaškových vôd z ČS do vyššie položenej gravitačnej stokovej siete cez výtlačné
potrubie. Na dne ČS sú osadené 2 ks ponorných kalových čerpadiel s vírivým, alebo
voľnoprúdovým obežným kolesom v zapojení 1 ks pracovné + 1 ks mokrá rezerva. Čerpadlá
sa pravidelne striedajú v chode v závislosti od pracovnej a minimálnej hladiny. V prípade
zvýšeného prietoku je možnosť chodu oboch kalových čerpadiel súčasne. Výtlačné potrubie
z ČS (strojná dodávka) končí 1,0 m za objektom ČS, kde sa napojí na výtlačné potrubie
(stavebná dodávka). V rámci strojnej technológie sú na výtlaku osadné spätné klapky
a uzávery. Kalové čerpadlá je možné vyťahovať pomocou vodiacich tyčí.
Na výtlačnom potrubí z KČS-I1 bude osadený prietokomer na meranie množstva
pretečený odpadových vôd z obcí Igram a Kaplna.
Výpočet návrhu čerpacej techniky vykonala a projektové podklady poskytla sp. LK
Pumpservice Bratislava s.r.o..
Výmery (pre 1 ks ČS):
kalové čerpadlá
spätné klapky
uzávery
potrubné rozvody
pätkové koleno
vodiace tyče a horný držiak
Tab. č.21
ČS

KČS-I1
KČS-I2
KČS-I3
KČS-I4
KČS-I5

2 ks
2 ks
2 ks
1 kpl
2 ks
2 ks

Prehľad návrhových parametrov čerpacích staníc v obci Igram:

počer bytových jednotiek počet obyvateľov priemerný denný prietok maximálny denný prietok maximálny hodinový prietok
RD
obyv.
Qd
Qm
Qh
ks
ks
l/s
l/s
l/s
1967,00
3,59
5,32
10,7
50,00
175,00
0,30
0,46
0,91
4,00
14,00
0,02
0,04
0,07
3,00
10,50
0,02
0,03
0,05
17,00
59,50
0,10
0,15
0,31
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dĺžka
dimenzia výtlaku
L
d
m
mm
565,00 HDPE, SDR17, 125x7,4
133,00 HDPE, SDR17, 110x6,6
163,00 HDPE, SDR17, 75x4,5
137,00 HDPE, SDR17, 75x4,5
179,00 HDPE, SDR17, 110x6,6

terén ČS výška ČS dno ČS terén výtoku hĺbka zaústenia niveleta zaústenia geodetická výška
H1
ha
H2
H3
hb
H4
Hg
m n. m.
m
m n. m.
m n. m.
m
m n. m.
m
142,30
6,00
136,30
143,30
1,50
141,80
5,50
138,30
4,00
134,30
144,10
1,50
142,60
8,30
137,00
3,00
134,00
144,10
1,50
142,60
8,60
139,30
3,00
136,30
144,50
1,50
143,00
6,70
139,10
4,00
135,10
145,70
1,50
144,20
9,10

Navrhovaný typ čerpadla:
KČS-Č1.......Concertor XPC N 80-2800_4kW
KČS-Č2.......Concertor XPC N 80-1800_2.2kW
KČS-Č3.......NP 3069 SH 3_adaptive 272_1,7 kW
KČS-Č4.......NP 3069 SH 3_adaptive 272_1,7 kW
KČS-Č5.......Concertor XPC N 80-1800_2.2kW
PS-03.2 Igram – Čerpacie stanice – elektrotechnologická časť, MaR, ASRTP
Motorická inštalácia, meranie a regulácia (MaR), automatický systém riadenia chodu
technologických procesov (ASRTP), elektronický zabezpečovací systém (EZS), rádiový
prenos a uzemnenie je riešené v jednej komplexnej technologickej elektroinštalácie. Súčasťou
dodávky je technologický rozvádzač prístupný na viditeľnom mieste.
Prenos údajov z technologického rozvádzača bude rádiovým prenosom do príslušného
dispečingu, resp. na mobilný telefón prevádzkovateľa. ASRTP a MaR budú navrhnuté
s prenosom na dispečing BVS a so vzdialeným prístupom pre pracovníkov DOOV.
Výmery (pre 1 ks ČS):
elektro

1 kpl

 SO 04 Kaplna – splašková stoková sieť
SO-04.1 Kaplna – Splašková kanalizácia
Je to hlavný stavebný objekt pre realizáciu verejnej kanalizácie v obci Kaplna. Tento
objekt sa skladá z gravitačnej kanalizácie, výtlačných potrubí, odbočiek k domovým
kanalizačným odbočeniam (T-kus alebo Y-kus), kanalizačných šácht, podchody pod štátnymi
cestami, podchody pod a nadchody nad vodnými tokmi, prekládky podzemných
a nadzemných sietí a pod.
Potrubia sú vedené vo verejných priestranstvách, aby bol možný servis a prípadné
opravy. Pred každou nehnuteľnosťou sa osadí T-odbočka pre napojenie domového
kanalizačného odbočenia. Čerpacie stanice a výtlačné potrubia sa osádzajú na miestach, kde
nie je možné produkované splaškové vody dopraviť gravitačne do hlavnej stokovej vetvy.
Kanalizačné šachty slúžia na prevádzkový servis stokovej siete, osádzajú sa v priamych
úsekoch každých 50 m, na zmenu smeru, zmenu výšky, pripojenia vedľajších vetiev, pri
podchodoch a nadchodoch, ako tlmiace šachty a pri úsekoch, ktoré budú vyžadovať
pravidelný servis. Podchody a nadchody sa navrhujú v miestach, kde navrhované potrubie
bude križovať vodný tok, štátnu cestu, resp. inžinierske siete vyššieho významu – podľa
požiadaviek ich správcov.
Pre obec Kaplna vzhľadom k morfológii navrhujeme gravitačnú stokovú sieť so siedmymi
čerpacími stanicami KČS-K1 až KČS-K7 a príslušnými výtlačnými potrubiami.
Pri súbehu gravitačného a výtlačného potrubia je možné obe potrubia osadiť do
spoločnej stavebnej ryhy pre stiesnené podmienky a úsporu investičných nákladov.
Do splaškovej stokovej siete je možné vypúšťať len komunálne odpadové vody,
zakazuje sa vypúšťať, dažďové vody, drenážne vody, infekčné vody, priemyselné vody a iné
vody, ktoré sú direktívne uvedené v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie.
Celoobecná splašková kanalizácia je zvedená na rozhraní katastrálnych území obcí
Kaplna a Igram do mernej šachty. Osadenie tejto šachty je potrebné z dôvodu rozdelenia
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prevádzkových nákladov na spoločných zariadeniach navrhovaného systému skupinovej
kanalizácie obcí. V mernej šachte bude osadený prietokomer pre meranie prietoku odpadovej
vody. V šachte bude osadený merný žľab s prietokom max. 16 l/s. Ultrazvukový prietokomer
je vhodný na meranie prietoku v otvorených kanáloch, ktorý je vhodný na meranie prietokov
pomocou primárneho zariadenia – merného žľabu. Prístroj pozostáva z ultrazvukového
senzora, merajúceho výšku hladiny nad žľabom a zo skrinky s elektronikou, záznamníkom
údajov a displejom, umiestnenej v skrinke. Ku skrinke elektroniky treba zabezpečiť napájanie
230 V/50 Hz – NN prípojka, alebo solárne články. Presnosť merania je v rozsahu + 5%
z meranej hodnoty. Senzory sú spojené s prístrojom vyhodnocovacej elektroniky káblom (až
do 200 m).
Výmery:
gravitačná stoková sieť
kanalizačné šachty
odbočky
výtlačné potrubia
prekládky existujúcich sietí
Križovania so štátnou cestou č.I/61
podchody a nadchody nad vodným tokom
merná šachta

PP hladké DN 300
5 068,0 m
betón Ø1000
150 ks
T/Y-kus, PVC DN 300/200,150
378 ks
HDPE D 75
295,0 m
HDPE D 110
886,0 m
100 m
chránička OC
3 ks
chránička OC
1 ks
betón Ø1000
1 ks

SO-04.2 Kaplna – Domové kanalizačne odbočenia
Domové odbočenia sa priamo napájajú na hlavné gravitačné vetvy stokovej splaškovej
siete, ktoré sú trasované vo verejných priestranstvách. Pripojenie odbočenia na hlavnú vetvu
je cez T-kus alebo Y-kus. Následne je domové kanalizačné odbočenie vedené ako gravitačné
potrubie najkratšou trasou k odkanalizovanej nehnuteľnosti. Potrubie končí na súkromnej
parcele domovou revíznou šachtou (Ø400 alebo Ø600 mm), ktorá je osadená cca 1,0 m za
hranicou pozemku. Do tejto revíznej šachty sa napojí domový kanalizačný odpad.
Domové kanalizačné odbočenie sa môže pre potreby neskorších NFP žiadostí rozdeliť
na verejnú časť (od napojenia na hlavnú vetvu po hranicu pozemku) a neverejnú časť (od
hranice pozemku po domovú revíznu šachtu, vr. domovej šachty).
Výmery:
gravitačné domové kanalizačné odbočenie
domové revízne šachty
prepojenia domových rozvodov na DKO

PVC DN 150
PVC DN 200
PVC Ø400/600

2 590,0 m
56,0 m
378 ks
378 ks

SO-04.3 Kaplna – Čerpacie stanice
Čerpacie stanice sa osádzajú v najnižších miestach intravilánu obce, ktorý je potrebné
odkanalizovať a morfológia terénu nedovoľuje gravitačné odkanalizovanie predmetnej oblasti.
Do čerpacej stanice je zaústené gravitačné potrubie a z čerpacej stanice je vyvedené výtlačné
potrubie, ktoré je zaústené do vyššie položeného gravitačného potrubia (obvykle do tlmiacej
kanalizačnej šachty). ČS je potrebné napojiť na elektrický rozvod cez NN prípojku.
ČS sú navrhnuté ako podzemné prefabrikované šachty z dielcov – betónové skruže.
V hornej časti sa nachádza stropná doska so vstupnými a prevádzkovými poklopmi. Na
vyspádovanom dne komory sú osadené kalové čerpadlá. Hlavnou požiadavkou na stavebnú
časť je stabilita a vodotesnosť ČS. Musia sa osadiť na verejne prístupné miesta
s dostatočnými odstupovými vzdialenosťami. Areál ČS musí byť oplotený a vybavený
vstupnou bránou šírky 4,0m a spevnenou príjazdovou komunikáciou pre vjazd nákladných
automobilov.
Na prítoku pred čerpacou stanicou bude osadená čistiaca šachta s hrablicami na
zachytávanie nesených hrubých nečistôt - zhrabkov.
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Výmery:
čerpacie stanice

betón, h=6,0 m, Ø2,0 m

7 ks

SO-04.4 Kaplna – NN prípojky k ČS
Pre potreby prívodu elektrickej energie ku každej čerpacej stanice sa vybuduje nová NN
prípojka ako napojenia na jestvujúci rozvod elektrickej energie. Osadí sa istiaca skriňa a
elektromerová skriňa v čo najbližšej vzdialenosti od miesta napojenia na verejný elektrický
rozvod. NN prípojka bude vedená ako podzemné elektrické vedenie s potrebnou mechanickou
ochranou voči prípadnému výkopu. Ukončenie NN prípojky bude v skrini rozvádzača čerpacej
stanice.
Pre potreby štúdie projektant požiadal prevádzkovateľa miestnej elektrickej rozvodnej
siete Západoslovenská distribučná, a.s. o vyjadrenie k možnému napojeniu. Ich miesta
pripojenia budú riešené v ďalšom stupni projektu.
Výmery:
NN prípojka

7 ks

 PS-04 Kaplna – Čerpacie stanice – technologická časť
PS-04.1 Kaplna – Čerpacie stanice – strojnotechnologická časť
Do mokrej komory čerpacej stanice sa inštaluje strojná technológia, ktorá zabezpečí
prečerpanie splaškových vôd z ČS do vyššie položenej gravitačnej stokovej siete cez výtlačné
potrubie. Na dne ČS sú osadené 2 ks ponorných kalových čerpadiel s vírivým, alebo
voľnoprúdovým obežným kolesom v zapojení 1 ks pracovné + 1 ks mokrá rezerva. Čerpadlá
sa pravidelne striedajú v chode v závislosti od pracovnej a minimálnej hladiny. V prípade
zvýšeného prietoku ju možnosť chodu oboch kalových čerpadiel súčasne. Výtlačné potrubie
z ČS (strojná dodávka) končí 1,0 m za objektom ČS, kde sa napojí na výtlačné potrubie
(stavebná dodávka). V rámci strojnej technológie sú na výtlaku osadné spätné klapky
a uzávery. Kalové čerpadlá je možné vyťahovať pomocou vodiacich tyčí.
Výpočet návrhu čerpacej techniky vykonala a projektové podklady poskytla sp. LK
Pumpservice Bratislava s.r.o..
Výmery (pre 1 ks ČS):
kalové čerpadlá
spätné klapky
uzávery
potrubné rozvody
pätkové koleno
vodiace tyče a horný držiak
Tab. č.22
ČS

KČS-K1
KČS-K2
KČS-K3
KČS-K4
KČS-K5
KČS-K6
KČS-K7

2 ks
2 ks
2 ks
1 kpl
2 ks
2 ks

Prehľad návrhových parametrov čerpacích staníc v obci Kaplna:

počer bytových jednotiek počet obyvateľov priemerný denný prietok maximálny denný prietok maximálny hodinový prietok
RD
obyv.
Qd
Qm
Qh
ks
ks
l/s
l/s
l/s
2,00
7,00
0,01
0,02
0,04
70,00
245,00
0,43
0,64
1,28
90,00
315,00
0,55
0,82
1,64
1,00
3,50
0,01
0,01
0,02
8,00
28,00
0,05
0,07
0,15
5,00
17,50
0,03
0,05
0,09
90,00
315,00
0,55
0,82
1,64
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dĺžka
L
m
35,00 HDPE, SDR17, 75x4,5
217,00 HDPE, SDR17, 110x6,6
319,00 HDPE, SDR17, 110x6,6
134,00 HDPE, SDR17, 75x4,5
121,00 HDPE, SDR17, 75x4,5
95,00 HDPE, SDR17, 75x4,5
350,00 HDPE, SDR17, 110x6,6

terén ČS výška ČS dno ČS terén výtoku hĺbka zaústenia niveleta zaústenia geodetická výška
H1
ha
H2
H3
hb
H4
Hg
m n. m.
m
m n. m.
m n. m.
m
m n. m.
m
148,90
3,00
145,90
150,00
1,50
148,50
2,60
140,00
4,00
136,00
150,00
1,50
148,50
12,50
148,00
4,00
144,00
150,00
1,50
148,50
4,50
144,00
3,00
141,00
151,10
1,50
149,60
8,60
144,00
4,00
140,00
153,00
1,50
151,50
11,50
145,00
4,00
141,00
153,00
1,50
151,50
10,50
155,20
4,00
151,20
156,50
1,50
155,00
3,80

Navrhovaný typ čerpadla:
KČS-K1.......DP3069.180 13-08-488-W 1.5kW
KČS-K2.......Concertor XPC N80-2700-4kW
KČS-K3.......Concertor XPC N80-1300-2.2kW
KČS-K4.......NP3069.160 13-08-288-W 1.7kW
KČS-K5.......NP3069.160 13-08-288-W 2.4kW
KČS-K6.......NP3069.160 13-08-288-W 2.4kW
KČS-K7.......Concertor XPC N80-1300-2.2kW
PS-03.2 Kaplna – Čerpacie stanice – elektrotechnologická časť, MaR, ASRTP
Motorická inštalácia, meranie a regulácia (MaR), automatický systém riadenia chodu
technologických procesov (ASRTP), elektronický zabezpečovací systém (EZS), rádiový
prenos a uzemnenie je riešené v jednej komplexnej technologickej elektroinštalácie. Súčasťou
dodávky je technologický rozvádzač prístupný na viditeľnom mieste.
Prenos údajov z technologického rozvádzača bude rádiovým prenosom do príslušného
dispečingu, resp. na mobilný telefón prevádzkovateľa. ASRTP a MaR budú navrhnuté
s prenosom na dispečing BVS a so vzdialeným prístupom pre pracovníkov DOOV.
Výmery (pre 1 ks ČS):
elektro
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4. EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE
V predchádzajúcich kapitolách štúdie boli popísané všeobecné a technické informácie
ohľadom všetkých troch obcí, ktorých sa štúdia dotýka. Na stanovenie ekonomických údajov
ohľadom stokovej siete a ČOV budeme vychádzať z doteraz známych údajov a projektantovi
známych jednotkových cien z iných podobných stavebných diel. Náklady neboli vypočítané
pomocou rozpočtových programov (Cenkros, ODIS) z dôvodu, že nie je spracovaná podrobná
projektová dokumentácia. Investičné náklady na objekt ČOV môžu vykazovať najväčšie
rozdiely oproti skutočným nákladom stanovených projektovou dokumentáciou a taktiež
nákladom zo samotnej realizácie.
Cenová úroveň je stanovená na 2. polrok 2021 a ceny sú uvedené bez DPH. Pre
neskoršie precenenie nákladov je možné uvažovať s priemerným nárastom cien stavebných
materiálov a prác na úrovni + 3 ~ 4% medziročne.

4.1 Investičné náklady
Investičné náklady sú vynaložené finančné prostriedky na realizáciu stavebného diela.
Ich výsledná výška bude daná výsledkom verejného obstarávania.
4.1.1



Investičné náklady na stavebné objekty a prevádzkové súbory

ČOV Čataj

SO-01 ČOV Čataj – stavebná časť
SO-01 ČOV Čataj – stavebná časť
Objekt
SO-01.1 Príprava územia
výrub
odstránenie betónovej plochy
odstránenie konštrukcie sýpky
vybúranie oplotenia
vyrovnanie plochy
dočasná prístupová komunikácia
SO-01.2 Oplotenie ČOV
oplotenie
vstupná bránka
vstupná brána
SO-01.3 Biologický reaktor a prevádzková
budova
biologický reaktor
prevádzková budova
SO-01.4 Spevnené vnútroareálové plochy
spevnené plochy
chodník
dažďová prípojka s vpúsťami
dopravné značenie
SO-01.5 Vodovodná prípojka, rozvody vody
vodovodná prípojka
vodomerná šachta
rozvody vody s hydrantom

Výmera

Jednotková cena

5 000 m2
600 m2
1 kpl
30 m
2 000 m2
1 500 m2

5 €/m2
10 €/m2
2 000 €/kpl
50 €/m
5 €/m2
30 €/m2

200 m
1 ks
2 ks

50 €/m
100 €/ks
1 500 €/ks

Celková cena
89 500,0 €
25 000,0 €
6 000 €
2 000 €
1 500 €
10 000 €
45 000 €
13 100,0 €
10 000,0 €
100 €
3 000,0 €
250 000,0 €

1 ks
1 ks

170 000 €/ks
80 000 €/ks

2 300 m2
100 m2
1 kpl
1 kpl

40 €/m2
30 €/m2
2 000 €/ks
1 000 €/m

250 m
1 ks
100 m

120 €/m
5 000 €/ks
100 €/m

170 000,0 €
80 000,0 €
98 000,0 €
92 000,0 €
3 000,0 €
2 000,0 €
1 000,0 €
45 000,0 €
30 000,0 €
5 000,0 €
10 000,0 €
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SO-01.6 Studňa úžitkovej vody, ATS,
rozvody úžitkovej vody
studňa
ATS
rozvody vody
SO-01.7 Potrubné rozvody, ČS vnútorných
vôd, merný objekt
kanalizačné potrubia
ČS vnútorných vôd
výustný objekt
merný objekt na odtoku
SO-01.8 Objekt terciárneho dočistenia
žľab pre terciárne dočistenie
SO-01.9 Terénne a sadové úpravy
terénne úpravy
sadové úpravy
SO-01.10 Prístupová komunikácia
prístupová komunikácia
dopravné značenie
SO-01.11 Príjmová stanica žumpových vôd
príjmová stanica žumpových vôd
SO-01.12 Trafostanica, VN a NN prípojka
trafostanica
VN a NN prípojka
SO-01.13 Vonkajšie osvetlenie
LED svetlá
kabeláž + rozvádzač
SO-01.14 Káblové vonkajšie rozvody
elektrické rozvody
SO-01.15 Zásobník koagulantu
zásobník koagulantu
SO-01.16 Úprava koryta Vištuckého potoka
úprava koryta
SO-01.18 Dosadzovacie nádrže a ČS
vratného kalu
dosadzovacie nádrže
ČS vratného kalu
SO-01 spolu:

17 000,0 €
1 ks
1 ks
50 m

2 000 €/ks
10 000 €/ks
100 €/m

2 000,0 €
10 000,0 €
5 000,0 €
53 000,0 €

100 m
1 ks
1 ks
1 ks

150 €/m
30 000 €/ks
3 000 €/ks
5 000 €/ks

1 ks

15 000 €/ks

1 kpl
1 kpl

3 000 €/kpl
2 000 €/kpl

1 500 m2
1 kpl

40 €/m2
1 000 €/kpl

1 ks

15 000 €/ks

1 kpl
1 kpl

30 000 €/kpl
30 000 €/kpl

4 ks
1 kpl

1 000 €/ks
5 000 €/kpl

1 kpl

10 000 €/kpl

1 ks

5 000 €/kpl

300 m

100 €/m

15 000,0 €
30 000,0 €
3 000,0 €
5 000,0 €
15 000,0 €
15 000,0 €
5 000,0 €
3 000,0 €
2 000,0 €
61 000,0 €
60 000,0 €
1 000,0 €
15 000,0 €
15 000,0 €
60 000,0 €
30 000,0 €
30 000,0 €
9 000,0 €
4 000,0 €
5 000,0 €
10 000,0 €
10 000,0 €
5 000,0 €
5 000,0 €
30 000,0 €
30 000,0 €
170 000,0 €

2 ks
1 ks

60 000 €/ks
50 000 €/ks

120 000,0 €
50 000,0 €
928 600,0 €

PS-01 ČOV Čataj – technologická časť
PS-01 ČOV Čataj - technologická časť
Objekt
PS-01.1
ČOV Čataj –
- strojnotechnologická časť
čerpadlá, armatúry, potrubia,
príslušenstvo
PS-01.2
ČOV Čataj –
– elektrotechnologická časť, MaR, ASRTP
elektro
PS-01 spolu:

Výmera

Jednotková cena

Celková cena
350 000,0 €

1 kpl

350 000,0 €/kpl

350 000,0 €
100 000,0 €

1 kpl

100 000,0 €/kpl

100 000,0 €
450 000,0 €
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Rekapitulácia investičných nákladov ČOV Čataj
SO 02 Čataj – splašková stoková sieť
Číslo SO / PS
Názov stavebného objektu / prevádzkového súboru
SO-01.1
Príprava územia
SO-01.2
Oplotenie ČOV
SO-01.3
Biologický reaktor a prevádzková budova
SO-01.4
Spevnené vnútroareálové plochy
SO-01.5
Vodovodná prípojka a rozvody pitnej vody
SO-01.6
Studňa úžitkovej vody, ATS, rozvody úžitkovej vody
SO-01.7
Potrubné rozvody, ČS vnútorných vôd, merný objekt
SO-01.8
Objekt terciárneho dočistenia
SO-01.9
Terénne a sadové úpravy
SO-01.10
Prístupová komunikácia
SO-01.11
Príjmová stanica žumpových vôd
SO-01.12
Trafostanica, VN a NN prípojka
SO-01.13
Vonkajšie osvetlenie
SO-01.14
Káblové vonkajšie rozvody
SO-01.15
Zásobník koagulantu
SO-01.16
Úprava koryta Vištuckého potoka
SO-01.17
Dosadzovacie nádrže a ČS vratného kalu
Spolu SO
PS-01
PS-01.1
PS-01.2
Spolu PS

Investičný náklad
89 500,0 €
13 100,0 €
250 000,0 €
98 000,0 €
45 000,0 €
17 000,0 €
53 000,0 €
15 000,0 €
5 000,0 €
61 000,0 €
15 000,0 €
60 000,0 €
9 000,0 €
10 000,0 €
5 000,0 €
30 000,0 €
170 000,0 €
945 600,0 €

ČOV– technologická časť
Strojnotechnologická časť ČOV
Elektrotechnologická časť ČOV

350 000,0 €
100 000,0 €
450 000,0 €

Spolu SO a PS bez DPH
20% DPH
Spolu SO a PS s DPH



1 395 600,0 €
279 120,0 €
1 674 720,0 €

Verejná kanalizácia Čataj

SO-02.1 Čataj - Splašková stoková sieť
SO-02.1 Čataj - Splašková stoková sieť
Objekt

Výmera

Jednotková cena

Celková cena

gravitačná stoková sieť DN 300
výtlačné potrubia D 75 a 160 – samostatná
trasa
výtlačné potrubie D 75 a 160 – trasa v
súbehu
prekládky existujúcich sietí
podchody a nadchody nad vodným tokom
SO-02.1 spolu:

6 667,0 m

450,0 €/m

3 000 150,0 €

505,0 m

200,0 €/m

101 000,0 €

1 030,0 m

100,0 €/m

103 000,0 €

200 m
3 ks

100,0 €/m
3 000,0 €/ks

20 000,0 €
9 000,0 €
3 233 150,0 €

SO-02.2 Čataj - Domové kanalizačné odbočenia
SO-02.2 Čataj - Domové kanalizačné odbočenia
Objekt

Výmera

Jednotková cena

Celková cena
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gravitačné domové kanal. odbočenia DN 150
gravitačné domové kanal. odbočenia DN 200
domové revízne šachty
SO-02.2 spolu:

3 248,0 m
14,0 m
468 ks

200 €/m
220 €/m
250 €/ks

649 600,0 €
3 080,0 €
117 000,0 €
769 680,0 €

SO-02.3 Čataj - Čerpacie stanice
SO-02.3 Čataj - Čerpacie stanice
Objekt

Výmera

čerpacia stanica – stavebná časť
SO-02.3 spolu:

6 ks

Jednotková cena

Celková cena

40 000 €/ks

240 000,0 €
240 000,0 €

SO-02.4 Čataj - NN prípojky k ČS
SO-02.4 Čataj - NN prípojky k ČS
Objekt

Výmera

NN prípojky (náklady mimo ZS Distribučná
a.s.)
SO-02.4 spolu:

6 ks

Jednotková cena

Celková cena

2 500 €/ks

15 000,0 €
15 000,0 €

PS-02 Čataj – Čerpacie stanice – technologická časť
PS-02 Čataj - Čerpacie stanice – technologická časť
Objekt

Výmera

PS-02.1
Čataj – Čerpacie stanice –
strojnotechnologická časť
čerpadlá, armatúry, potrubia,
príslušenstvo
PS-02.2
Čataj – Čerpacie stanice –
elektrotechnologická časť, MaR, ASRTP
elektro
PS-02 spolu:

Jednotková cena

Celková cena
150 000,- €

6 kpl

25 000,0 €/ks

150 000,0 €
132 000,0 €

6 kpl

22 000,0 €/ks

132 000,0 €
282 000,0 €

Rekapitulácia investičných nákladov „Čataj – splašková stoková sieť“
SO 02 Čataj – splašková stoková sieť
Číslo SO / PS
Názov stavebného objektu / prevádzkového súboru
SO-02.1
Splašková stoková sieť
SO-02.2
Domové kanalizačné odbočenia
SO-02.3
Čerpacie stanice
SO-02.4
NN prípojky k ČS
Spolu SO
PS-02
PS-02.1
PS-02.2
Spolu PS

Čerpacie stanice– technologická časť
Strojnotechnologická časť ČS
Elektrotechnologická časť ČS

Investičný náklad
3 233 150,0 €
769 680,0 €
240 000,0 €
15 000,0 €
4 257 830,0 €

150 000,0 €
132 000,0 €
282 000,0 €
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Spolu SO a PS bez DPH
20% DPH
Spolu SO a PS s DPH



4 539 830,0 €
907 966,0 €
5 447 796,0 €

Verejná kanalizácia Igram

SO-03.1 Igram - Splašková stoková sieť
SO-03.1 Igram - Splašková stoková sieť
Objekt

Výmera

Jednotková cena

Celková cena

gravitačná stoková sieť DN 300
výtlačné potrubia D 75 a 125 – samostatná
trasa
výtlačné potrubie D 75 a 125 – trasa
v súbehu
prekládky existujúcich sietí
križovanie diaľnice D1
križovanie ropovodu a produktovodu
SO-03.1 spolu:

3 381,0 m

450,0 €/m

1 521 450,0 €

767,0 m

200,0 €/m

153 400,0 €

975,0 m

100,0 €/m

97 500,0 €

100 m
2 ks
2 ks

100,0 €/m
30 000,0 €/ks
3 000,0 €/ks

10 000,0 €
60 000,0 €
6 000,0 €
1 848 350,0 €

SO-03.2 Igram - Domové kanalizačné odbočenia
SO-03.2 Igram - Domové kanalizačné odbočenia
Objekt

Výmera

gravitačné domové kanal. odbočenia DN 150
gravitačné domové kanal. odbočenia DN 200
domové revízne šachty
SO-03.2 spolu:

1 701,0 m
14,0 m
245 ks

Jednotková cena
200 €/m
220 €/m
250 €/ks

Celková cena
340 200,0 €
3 080,0 €
61 250,0 €
404 530,0 €

SO-03.3 Igram - Čerpacie stanice
SO-03.3 Igram - Čerpacie stanice
Objekt
čerpacia stanica – stavebná časť
SO-03.3 spolu:

Výmera
5 ks

Jednotková cena
40 000 €/ks

Celková cena
200 000,0 €
200 000,0 €

SO-03.4 Igram - NN prípojky k ČS
SO-03.4 Igram - NN prípojky k ČS
Objekt
NN prípojky (náklady mimo ZS Distribučná
a.s.)
SO-03.4 spolu:

Výmera
5 ks

Jednotková cena
2 500 €/ks

Celková cena
12 500,0 €
12 500,0 €
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PS-03 Igram – Čerpacie stanice – technologická časť
PS-03 Igram - Čerpacie stanice – technologická časť
Objekt

Výmera

PS-03.1
Igram – Čerpacie stanice –
strojnotechnologická časť
čerpadlá, armatúry, potrubia,
príslušenstvo
PS-03.2
Igram – Čerpacie stanice –
elektrotechnologická časť, MaR, ASRTP
elektro
PS-03 spolu:

Jednotková cena

Celková cena

5 kpl

25 000,0 €/ks

125 000,0 €

5 kpl

22 000,0 €/ks

110 000,0 €
235 000,0 €

Rekapitulácia investičných nákladov „Verejná kanalizácia Igram“
SO 03 Igram – splašková stoková sieť
Číslo SO / PS
Názov stavebného objektu / prevádzkového súboru
SO-03.1
Splašková stoková sieť
SO-03.2
Domové kanalizačné odbočenia
SO-03.3
Čerpacie stanice
SO-03.4
NN prípojky k ČS
Spolu SO
PS-03
PS-03.1
PS-03.2
Spolu PS

Investičný náklad
1 868 350,0 €
404 530,0 €
200 000,0 €
12 500,0 €
2 485 380,0 €

Čerpacie stanice– technologická časť
Strojnotechnologická časť ČS
Elektrotechnologická časť ČS

125 000,0 €
110 000,0 €
235 000,0 €

Spolu SO a PS bez DPH
20% DPH
Spolu SO a PS s DPH



2 700 380,0 €
540 076,0 €
3 240 456,0 €

Verejná kanalizácia Kaplna

SO-04.1 Kaplna - Splašková stoková sieť
SO-04.1 Kaplna - Splašková stoková sieť
Objekt

Výmera

Jednotková cena

Celková cena

gravitačná stoková sieť DN 300
výtlačné potrubia D 75 a 110 – samostatná
trasa
výtlačné potrubie D 75 a 110 – trasa
v súbehu
prekládky existujúcich sietí
križovanie so štátnou cestou č. I/61
podchody a nadchody nad vodným tokom
SO-03.1 spolu:

5 068,0 m

450,0 €/m

2 280 600,0 €

881,0 m

200,0 €/m

176 200,0 €

300,0 m

100,0 €/m

30 000,0 €

100 m
3 ks
1 ks

100,0 €/m
20 000,0€/ks
3 000,0 €/ks

10 000,0 €
60 000,0 €
3 000,0 €
2 559 800,0 €
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SO-04.2 Kaplna - Domové kanalizačné odbočenia
SO-04.2 Kaplna - Domové kanalizačné odbočenia
Objekt

Výmera

gravitačné domové kanal. odbočenia DN 150
gravitačné domové kanal. odbočenia DN 200
domové revízne šachty
SO-04.2 spolu:

2 590,0 m
56,0 m
378 ks

Jednotková cena
200 €/m
220 €/m
250 €/ks

Celková cena
518 000,0 €
12 320,0 €
94 500,0 €
624 820,0 €

SO-04.3 Kaplna - Čerpacie stanice
SO-04.3 Igram - Čerpacie stanice
Objekt
čerpacia stanica – stavebná časť
SO-04.3 spolu:

Výmera
7 ks

Jednotková cena
40 000 €/ks

Celková cena
280 000,0 €
280 000,0 €

SO-04.4 Kaplna - NN prípojky k ČS
SO-04.4 Kaplna - NN prípojky k ČS
Objekt
NN prípojky (náklady mimo ZS Distribučná
a.s.)
SO-04.4 spolu:

Výmera
7 ks

Jednotková cena
2 500 €/ks

Celková cena
17 500,0 €
17 500,0 €

PS-03 Kaplna – Čerpacie stanice – technologická časť
PS-04 Kaplna - Čerpacie stanice – technologická časť
Objekt
PS-04.1
Kaplna – Čerpacie stanice –
strojnotechnologická časť
čerpadlá, armatúry, potrubia,
príslušenstvo
PS-04.2
Kaplna – Čerpacie stanice –
elektrotechnologická časť, MaR, ASRTP
elektro
PS-04 spolu:

Výmera

Jednotková cena

Celková cena

7 kpl

25 000,0 €/ks

175 000,0 €

7 kpl

22 000,0 €/ks

154 000,0 €
329 000,0 €
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Rekapitulácia investičných nákladov „Verejná kanalizácia Kaplna“
SO 04 Kaplna – splašková stoková sieť
Číslo SO / PS
Názov stavebného objektu / prevádzkového súboru
SO-04.1
Splašková stoková sieť
SO-04.2
Domové kanalizačné odbočenia
SO-04.3
Čerpacie stanice
SO-04.4
NN prípojky k ČS
Spolu SO
PS-04
PS-04.1
PS-04.2
Spolu PS

Investičný náklad
2 559 800,0 €
624 820,0 €
280 000,0 €
17 500,0 €
3 482 120,0 €

Čerpacie stanice– technologická časť
Strojnotechnologická časť ČS
Elektrotechnologická časť ČS

175 000,0 €
154 000,0 €
329 000,0 €

Spolu SO a PS bez DPH
20% DPH
Spolu SO a PS s DPH



3 811 120,0 €
762 224,0 €
4 573 344,0 €

Kanalizácia a ČOV pre obce Kaplna, Igram, Čataj - REKAPITULÁCIA

Kanalizácia a ČOV pre obce Kaplna, Igram, Čataj
Číslo
Stavba
1
ČOV Čataj
2
Verejná kanalizácia Čataj
3
Verejná kanalizácia Igram
4
Verejná kanalizácia Kaplna
Spolu bez DPH
20% DPH
Spolu s DPH

Investičný náklad
1 395 600,0
4 539 830,0
2 700 380,0
3 811 120,0
12 446 930,0
2 489 386,0
14 936 316,0

Investičné náklady vypočítané v tejto kapitole (4.1.1 Investičné náklady na stavebné
objekty a prevádzkové súbory) predstavujú súbor cien, ak by sa vybudovali všetky objekty
verejnej kanalizácie podľa požiadaviek predstaviteľov jednotlivých obcí.
4.1.2

Prepočet investičných nákladov na obyvateľov a na m3 množstva OV

Výpočty budú vykonané pre výhľadový rok 2041. Investičné náklady sú stanovené pre
koniec r. 2021.
Tab. č.23

Prepočet investičných nákladov

Obec

Kaplna
Igram
Čataj
Obce kanál spolu

Počet
obyvateľov
1 182
785
1 504
3 471

Množstvo vôd
m3/r
69 029,0
42 979,0
87 834,0
199 842,0

Celkový
investičný
náklad (IN)
€
3 811 120,0
2 700 380,0
4 539 830,0
11 051 330,0

IN na m3
odpadovej vody

IN na obyvateľa

€ / m3
55,21
62,83
51,69
55,30

€ / obyvateľa
3 224,30
3 439,97
3 018,50
3 183,90

Strana 72

Kanalizácia a ČOV pre obce Kaplna, Igram, Čataj
Štúdia

ČOV Čataj
Kanál + ČOV spolu

3500 EO
3500 EO

199 842,0
199 842,0

1 395 600,0
12 446 930,0

6,98
62,28

398,74
3 556,27

4.2 Prevádzkové náklady
Pre obce ako budúcich majiteľov a možno aj prevádzkovateľov vodnej stavby – verejnej
kanalizácie je dôležité určenie prevádzkových nákladov, na základe ktorých bude určovaná
cena stočného pre obyvateľstvo.
Pre určenie prevádzkových nákladov stanovujeme len ich výšku pre celú stavbu.
Prevádzkové náklady po ukončení stavebného diela sa nedajú presne vyčísliť – je to len
odhad nákladov za kalendárny rok.
Výraznou položkou je cena za spotrebu elektrickej energie. Uvažujeme 0,33 €/kWh bez
DPH.
Tab. č. 24 Prevádzkové náklady (bez DPH)
Obec

Stoková sieť
Kaplna
Igram
Čataj
ČOV Čataj
SPOLU:

Počet
obyvateľov
3 471
1 182
785
1 504
3 500 EO

Prevádzkový náklad (PN)
stoková sieť
€ / rok
26 000,0
6 000,0
8 000,0
12 000,0

ČOV
€ / rok

120 000,0
26 000,0
120 000,0
146 000,0 €/rok
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5. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE A STRATÉGIA IMPLEMENTÁCIE
5.1 Projektové a prípravné práce
5.1.1

Časový plán prípravy projektových prác

Tab. č. 25 Časový plán projektových prác
Stupeň
Doteraz vykonané projektové práce:
Štúdia
Pripravované projektové a prípravné práce:
Stavebný zámer verejnej práce
Zámer o posudzovaní vplyvov na ŽP
Dokumentácia pre územné rozhodnutie
Vydanie územného rozhodnutia
Dokumentácia pre stavebné povolenie
Vydanie stavebného povolenia
Žiadosť na poskytnutie nenávratného finančného
príspevku, analýzy
Pridelenie nenávratného finančného príspevku
SPOLU

5.1.2

Časová os od ~ do

Časová dĺžka

11/2021 ~ 02/2022

4 mesiace

04/2022 ~ 06/2022
05/2022 ~ 07/2022
08/2022 ~ 12/2022
02/2023 ~ 04/2023
07/2023 ~ 03/2024
04/2024 ~ 07/2024

3 mesiace
3 mesiace
5 mesiacov
3 mesiace
9 mesiacov
4 mesiace

08/2024 ~ 11/2024

4 mesiace

06/2025
06/2021 ~ 06/2025

1 mesiac
4 roky

Ceny projektových prác

Tab. č. 26

Ceny projektových prác
Stupeň

Pripravované projektové
a prípravné práce:
Stavebný zámer verejnej
práce
Zámer o posudzovaní
vplyvov na ŽP
Dokumentácia pre
územné rozhodnutie
Dokumentácia pre
stavebné povolenie
Žiadosť na poskytnutie
nenávratného finančného
príspevku, analýzy
SPOLU

Cena projektových prác
Kaplna
(34,05 %)

Igram
(22,62 %)

Čataj
(43,33 %)

SPOLU
(100%):

3 405,0 €

2 262,0 €

4 333,0 €

10 000,0 €

5 107,5 €

3 393,0 €

6 499,5 €

15 000,0 €

14 301,0 €

9 500,4 €

18 198,6 €

42 000,0 €

30 645,0 €

20 358,0 €

38 997,0 €

90 000,0 €

3 405,0 €

2 262,0 €

4 333,0 €

10 000,0 €

56 863,5 €

37 775,4 €

72 361,1 €

167 000,0 €

Samotný pomer hodnoty projektových prác pre jednotlivé obce boli prerozdelený podľa
počtu obyvateľov.
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5.2 Časový plán verejného obstarávania a realizácie projektu
Tab. č. 27

Časový plán

Stupeň / aktivita
Verejné obstarávanie a realizácia stavby:
Dokumentácia pre výber zhotoviteľa (zabezpečuje
investor)
Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa
Verejné obstarávanie na výber stavebného dozoru
Dokumentácia pre realizáciu stavby (zabezpečuje
zhotoviteľ stavby)
Realizácia stavby
Geodetické zameranie, Projekt skutkového vyhotovenia
(zabezpečuje zhotoviteľ stavby)

Časová dĺžka
3 mesiace
6 mesiacov
4 mesiace
6 mesiacov
36 mesiacov
3 mesiace

5.3 Zahájenie prevádzky
Tab. č. 28

Zahájenie prevádzky

Stupeň / aktivita
Prevádzkovanie diela
Vypracovanie prevádzkových a manipulačných
poriadkov
Verejné obstarávanie na výber prevádzkovateľa
Vydanie rozhodnutia na uvedenie diela do skúšobnej
prevádzky
Skúšobná prevádzka
Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky
Vydanie kolaudačných rozhodnutí na trvalú prevádzku
Uvedenie stavby do trvalej prevádzky

Časová dĺžka
2 mesiace
3 mesiace
2 mesiace
6 mesiacov
1 mesiac
2 mesiace
v zmysle vyššie uvedených
termínov a vyššej moci

5.4 Možné prekážky (aktivity), ktoré môžu ohroziť realizáciu projektu








Recipient Vištucký potok nie je dostatočne vodnatý pre splnenie požiadaviek
Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z, Príloha č. 1, Časť A BSK5 a v ukazovateľoch NNH4. Uvedené bolo prerokované so správcom vodného toku: SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. OZ Bratislava.
Prístup do areálu ČOV medzi oplotením PD Čataj a vodným tokom Vištucký potok
Plánované rozšírenie diaľnice D1 (Bratislava – Trnava)
V niektorých úsekoch je možné vedenie nivelety gravitačného potrubia v hĺbke cca 5,5
m pod terénom (Čataj) – stoka „C-3-2“ a „C-4-2“
Priestorové požiadavky BVS, a.s. pre osadenie čerpacích staníc (oplotenie, prístupová
komunikácia)
Riešenie majetkovo-právnych náležitostí v rámci územného konania pri trasovaní
a osádzaní stavby na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve investorov (obcí) –
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súkromné pozemky, Slovenský pozemkový fond, viacej majiteľov jedného pozemku
a pod.
Problémy súvisiace so zabezpečením finančných zdrojov, predovšetkým koordinácia
a súbehy finančných prostriedkov z rôznych zdrojov
Vstupy na pozemky pri dočasných záberoch počas realizácie nových potrubných trás
Povolenia ochranárskych organizácií
Vyjadrenia a obštrukcie „nezúčastnených“ organizácii pri vyjadrovacom procese k
vplyvom na životné prostredie
Zabezpečenie napojenosti obyvateľstva na verejnú kanalizáciu po jej vybudovaní
a odstavenie domových žúmp, septikov a domových ČOV.
Zmena stavebného zákona, ktorá sa v súčasnosti pripravuje.
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6. ZHRNUTIE, ZÁVER A ODPORÚČANIA
6.1 Rekapitulácia požiadaviek štúdie
Cieľom štúdie je predprojektový návrh novej delenej splaškovej stokovej siete v obciach
Kaplna, Igram, Čataj vrátane návrhu čistenia odpadových vôd produkovaných z týchto obcí.
Hlavnou funkciou navrhovaného riešenia je navrhnúť taký kanalizačný systém, ktorý
zabezpečí bezproblémové a bezpečné čistenie odpadových vôd za každých prevádzkových
stavov bez negatívneho vplyvu na povrchové a podzemné vody v mieste ich vzniku,
vypúšťania a tiež bez vplyvu na nižšie položené vodné toky.
Na začiatku štúdie je popísaný súčasný stav čistenia odpadových vôd v rámci širšieho
regiónu a dotknutých obcí, charakteristika územia. V ďalších kapitolách je uvedený technický
návrh, hydrotechnické výpočty, technicko-ekonomické zhodnotenie so spoločným
vyhodnotení a taktiež vyhodnotením pre každú obec samostatne. Záver štúdie popisuje
požiadavky a termíny na projekty, verejné obstarávanie a uvedenie vodnej stavby do trvalej
prevádzky a záverečné hodnotenie.

6.2 Hlavné výhody a nevýhody projektu
Konečným cieľom prípravnej a realizačnej fázy je vybudovanie verejnej kanalizácie pre
obyvateľov obciach Kaplna, Igram, Čataj.
Hlavnou výhodou po dobudovaní verejnej kanalizácie je centralizované odkanalizovanie
obcí v rámci malého mikroregiónu, čo je vzhľadom na ochranu zložiek životného prostredia
výhodné riešenie ako decentralizované odkanalizovanie. Taktiež jednu spoločnú ČOV je
výhodnejšie prevádzkovať ako väčší počet obecných ČOV v rámci rovnakého územia, čo má
aj vplyv na zlepšovanie kvality jednotlivých zložiek životného prostredia (voda, pôda, vzduch,
fauna, flóra a pod.).
V súčasnosti je trendom pri prideľovaní NFP z prostriedkov Európskej únie, aby susedné
obce vytvárali v rámci svojho odkanalizovania mikroregióny s odvedením splaškových vôd
kanalizačným systémom (gravitačné potrubia v intraviláne, výtlačné rady v extraviláne ako
prepoj medzi obcami) do najnižšie položeného miesta, kde sa pri vhodnom recipiente osadí
veľká spoločná ČOV.
K základným nevýhodám projektu patria pomerne vysoké investičné náklady.
K neistotám patrí zabezpečenie finančných prostriedkov na uskutočňovanie realizácie
projektu a otázka výšky ceny za odvedenie a čistenie odpadových vôd, ktorú budú musieť
jednotliví pripojení producenti platiť vo forme stočného. Cena stočného bude odsúhlasená
Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
Prudké zvýšenie, resp. zavedenie stočného môže vyvolať rast sociálneho napätia
v záujmovej oblasti a tým sa potencionálne zvyšuje riziko dlhodobo zabezpečiť sociálnu
únosnosť a udržateľnosť projektu. Východiská pre minimalizáciu tohto rizika sú cenová
regulácia stočného a úzka spolupráca budúceho prevádzkovateľa s orgánmi samosprávy
regiónu pri tvorbe a schvaľovaní cien. Východiskom môže byť aj informovanie obyvateľov
z predmetnej lokalite ešte v prípravnej fáze projektu, tak aby obyvatelia boli vopred
informovaný o výhodách centrálneho odkanalizovania a neboli „postavený pred hotovú vec“
bez ich účasti. Doporučujeme zástupcom obce prijať VZN ohľadom kontroly účtovných
dokladov za vývoz a likvidáciu žumpových vôd ak obyvatelia sa nebudú pripájať na
vybudovanú verejnú kanalizáciu.
K neistotám patrí taktiež otázka vývoja cien energií a vývoja poplatkov za vypúšťanie
vyčistených vôd z ČOV do povrchových tokov.
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Nezanedbateľnou informáciou pre ekonomiku každej obce je
spolufinancovanie verejnej investície z obecného rozpočtu. Štandardnou
spolufinancovania je 5% z vysúťaženej ceny diela.

príslušné
hodnotou

6.3 Odporúčania pri príprave stavby
Riešiteľ štúdie vzhľadom na svoje skúsenosti s podobnými stavebnými dielami
odporúča:
1. Vzhľadom k majetkovo-právnym vzťahom je dôležité brať v úvahu počet vlastníkov na
jednom pozemku, kde bude trasa potrubia vedená, alebo nová ČOV vybudovaná.
Taktiež zástupcovia jednotlivých obcí musia po preštudovaní príslušných LV preveriť
prístupnosť vlastníkov na zmenu majiteľa, zmenu užívania, vecné bremeno a pod.
2. Projektové práce je potrebné objednať u projektovej spoločnosti, ktorá ma viacero
skúseností s podobnými stavebnými dielami – nielen projekčne ale aj dodávateľsky, či
ako stavebný dozor. V tomto prípade odporúčam sa neriadiť tvrdením „PAPIER
ZNESIE VŠETKO“, nakoľko projektant ktorý nebol a nechodí na stavbu nemôže
naprojektovať stavbu takéhoto rozsahu.
3. V projektovej fáze prizvať na odsúhlasovanie technických riešení návrhu verejnej
kanalizácie jej budúceho prevádzkovateľa, aby návrh vyhovoval jeho požiadavkám.
4. Upozorňujeme na novú novelu Zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách podľa ktorej môže verejné vodohospodárske siete vlastniť iba
subjekt verejného práva (obec, právnické osoby s majetkovou účasťou obce alebo
združenia obcí). Podmienkou vydania územného rozhodnutia je zmluva o budúcej
zmluve o prevode vlastníckeho práva dotknutej stavby medzi jej vlastníkom a
subjektom verejného práva. Podmienkou pre vydanie užívacieho povolenia je zmluva
o prevode vlastníctva vodohospodárskej siete medzi vlastníkom stavby a subjektom
verejného práva.
5. Pravidelne sa informovať o možných výzvach na pridelenie NFP na kanalizácie a ČOV.
6. Vzhľadom k spolufinancovaniu je nutné preveriť možnosti obce s následnými
možnosťami pôžičky v bankovom sektore.

Ing. Jakubec
Bratislava, 02/2022
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7. PRÍLOHY A INÉ PODPORNÉ DOKUMENTY
7.1 Prehľadná situácia záujmovej oblasti (M 1:25 000)
7.2 Výkresová časť
7.2.1

Celková situácia stavby (M 1:5 000)

7.2.2

Bloková schéma

7.2.3

Schematická situácia ČOV

7.2.4

Bloková schéma objektu ČOV

7.3 Hydrologické a kvalitatívne údaje o recipiente

7.4 Dátové listy navrhovanej čerpacej techniky pre prečerpávajúce stanice v
obciach

7.5 Vyjadrenie ZsDIS k napojeniu na elektrickú sieť

7.6 Stanovisko SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., OZ
Bratislava

7.7 Stanovisko Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

7.8 Stanovisko Obec Báhoň

7.9 Stanovisko Mesto Senec
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