
Opatrenia vyplývajúce zo smernice 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd Príloha 8.1b

Tab. 1b  Opatrenia pre čističky komunálnych odpadových vôd (ČKOV) z aglomerácií nad 2000 EO

Základné údaje o ČKOV Nápravné opatrenie 

(opatrenia) vzhľadom 

Názov ČKOV

Označenie 

obsluhovaných 

aglomerácií

Názvy 

obsluhovaných 

aglomerácií

Status 

ČKOV

Opatrenia na 

dosiahnutie toho, aby 

ČKOV spĺňali predpisy 

Záťaž 

vstupujúca 

do ČKOV v 

očakávaný 

dátum 

spĺňania 

predpisov 

(podľa 

plánu)

Čistiaca 

kapacita 

ČKOV 

(plánovaná)

Typ 

čistiaceho 

procesu v 

ČKOV 

(plánovaný)

Očakávaný 

dátum 

dokončenia 

prípravných 

opatrení 

(plánovanie, 

koncepcia 

atď.) (9)

Dátum alebo 

očakávaný 

dátum 

začiatku prác

Dátum 

alebo 

očakávaný 

dátum 

ukončenia 

prác

Očakávaný 

dátum 

dosiahnutia 

súladu s 

predpismi 

(vzorky za 

12 mesiacov) 
NEC Kód VÚ

Kód 

čiastkovéh

o povodia

A - ČKOV aglomerácií s populačným ekvivalentom 2000 alebo väčším ako 2000, ktoré k referenčnému dátumu (6) nespĺňali predpisy

COV Lendak SKA7030564 Lendak NP rekonštrukcia ČOV 5 090 5228 3-N 11/2014 12/2015 12/2016 ############ ######### CaP

COV Podolinec SKA7100594 Podolinec NP rekonštrukcia ČOV 3 286 3286 2 12/2017 12/2018 12/2021 12/2022 ############ ######### CaP

B - ČKOV aglomerácií s populačným ekvivalentom 2000 alebo väčším ako 2000, v prípade ktorých k referenčnému dátumu ešte neuplynuli lehoty (10) (6)

COV Huncovce SKA7030563 Huncovce NL rekonštrukcia ČOV 2 000 1500 3-N 12/2015 12/2017 12/2018 ############ ######### CaP

(7) Rovnaké označenie ČKOV, aké sa používa na podávanie správ podľa článku 15 ods. 4.

(9) Potrebné len, ak sa v referenčný dátum stavba ČKOV ešte nezačala.

(10) Vrátane lehôt stanovených v zmluvách o pristúpení alebo vo vymedzení nových citlivých oblastí (článok 5).

(6) Informácie o nedostatkoch v odstraňovaní dusíka alebo fosforu na úrovni jednotlivých čističiek aglomerácií s populačným ekvivalentom väčším ako 10 000 sa podľa smernice nevyžadujú pre citlivé oblasti, kde sa dá preukázať, že 

minimálne percento zníženia celkovej záťaže vstupujúcej do všetkých čističiek komunálnych odpadových vôd v tejto oblasti je aspoň 75 % pre celkový obsah fosforu a aspoň 75 % pre celkový obsah dusíka v referenčný dátum.
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Zistené 

dôvody 

nespĺňania 

predpisov

Odhadované náklady na investície 

na ČKOV (podľa národného 

plánu)

Názov 

fondu EÚ, 

ktorý sa 

(prípadne) 

plánuje 

využiť (4)*

(Prípadne 

plánovaná) 

Potrebná 

suma z 

fondov EÚ

Akékoľvek 

relevantné 

poznámky 

k ČKOV

nedostatoč

ná kapacita 202 734 OPŽP 172 324nedostatoč

ná kapacita 458 000 OPKŽP 389 300

podaná 

žiadosť o 

693 000 OPKŽP 589 050


