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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

 

1.1   IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 
 

Názov stavby:   Kľušov, Kľušovská Zábava – kanalizácia  

Miesto stavby:   k. ú. Kľušov vrátane miestnej časti Kľušovská Zábava,  

Okres:     Bardejov 

Kraj:     Prešovský 

Charakter stavby:  Nová stavba  

Odvetvie stavby:  Vodné hospodárstvo, Ekológia 

 

 

 

1.2  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE INVESTORA STAVBY  

 

Názov:               Obec Kľušov 

Sídlo:                 Obecný úrad Kľušov č.175, 086 22 Kľušov 

Okres:                 Bardejov 

 

 

 

1.3   OSTATNÍ ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY 

 

Projektant:   Enviroline s.r.o. Košice, Ing. Ladislav Hnidiak 

Dodávateľ stavby:  zatiaľ neurčený  

Prevádzkovateľ diela:  zatiaľ neurčený  

Užívateľ diela:  obce Kľušov vrátane miestnej časti Kľušovská Zábava 

 

 

 

 

 

2.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU  

 A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU 
 

2.1 ÚDAJE O PROJEKTOVANÝCH KAPACITÁCH 

 

Ciele projektu 

Stavba rieši výstavbu splaškovej kanalizácie v obci Kľušov vrátane miestnej časti 

Kľušovská Zábava s odvedením splaškových vôd do navrhovanej mechanicko-biologickej 

ČOV. 

 

 

Počet obyvateľov obce Kľušov 
 

 - súčasnosť       ... 1 061 obyvateľov 

 - výhľad (pre  r. 2046)     ... 1 150 obyvateľov 
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Výpočet potreby vody v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 684 zo 14. novembra 2006 

 

- špecifická potreba vody pre byty s kúpeľňou a  

   lokálnym ohrevom TÚV        ... 135 l.os
-1

.deň
-1

 

- občianska vybavenosť nad 1000 obyvateľov   ... 25 l.os
-1

.deň
-1

 

- priemerná denná potreba vody  

- Qp        ... 184,0 m
3
/deň = 2,130 l/s 

 

 

Množstvo odpadových vôd podľa STN 75 6101 

 

  

priemerný denný prietok 

splaškov 

 najväčší prietok 

splaškových vôd 

najmenší prietok 

splaškových vôd 

   Q24   Qh max  Qh min 

POČET OBYVATEĽOV 
160 l.os-1.deň-1 Q24 x  3,0 Q24 x  0,6 

m
3
/deň l/s m

3
/hod l/s m

3
/hod l/s 

Predpokladaný celkový počet 

pripojených obyvateľov v r. 

2046 

1 150 184,0 2,13 23,0 6,389 4,6 1,28 

 

 

Dimenzovanie kanalizačných potrubí 

 

Stoky splaškovej siete delenej sústavy sa dimenzujú na najväčší návrhový prietok  

- 2 x Qh, max    (2 x 6,389 l/s)    = 12,778  l/s 

 

 

Výkaz objemov predmetnej stavby 

 

Stoková sieť obce: 

- gravitačné potrubie – PP DN 300    ... cca 10 636 m  

 

Tlaková kanalizácia: 

- výtlačné potrubia z ČS HDPE DN 80    ... cca 902 m 

 

Kanalizačné prípojky: 

- gravitačné - PP DN 150, DN 200, HDPE DN 150  ... 246 ks cca 1722 m 

 

Kanalizačné ČS - počet      ... 6 ks 

 

ČOV - kapacita       ... 1 150 EO 

 

 

Údaje o prevádzke 

 

- Množstvo vody odkanalizovanej za rok (v roku 2046)  ... 67 160 m
3
/rok 

 

- Produkované znečistenie v BSK5 za rok (v roku 2046)  ... 25,185 t/rok 

 

- Predpokladaný súčasný el. príkon pre ČOV   ...  cca 32 kW 
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- Predpokladaná spotreba el. energie pre ČOV   ...  cca 120 MWh/rok 

 

- Predpokladaný súčasný el. príkon pre ČS    ...  cca 10,2 kW  

 

- Predpokladaná spotreba el. energie pre ČS    ...  cca 15 MWh/rok 

 

- Množstvá odpadových látok – zneškodňovaných  

 v ČOV: 

- Zhrabky z hrablíc (na jemných hrabliciach)  ... cca 4,6 t/rok 

- Kaly z čistenia komunálnych odpadových  

vôd – stabilizovaný zahustený kal (so sušinou cca 2,0%) ...         cca 3000 m
3
/rok 

 

 

 

2.2  PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

 

Pre spracovanie predmetnej projektovej dokumentácie boli použité tieto mapové 

a geodetické podklady: 

- základná mapa 1 : 10 000 

- katastrálna mapa M 1 : 2 000 

- fyzická obhliadka lokality staveniska 

- rokovania v priebehu spracovania projektovej dokumentácie  

 

 

 

2.3   STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA A SPÔSOB DOTERAJŠIEHO 

 VYUŽITIA 

 

Obec Kľušov vrátane miestnej časti Kľušovská Zábava leží v Bartošovskej kotline a 

na juhozápadných svahoch Nízkych Beskýd v pramennej oblasti prítoku Šibskej vody. 

Nadmorská výška v strede obce je 317 m n. m. a v chotári 298—532 m n. m. Povrch 

východnej časti chotára je mierne zvlnený, západne mierne členitý. Zalesnený je len v 

severovýchodnej časti. 

Na území obce sa nachádzajú podzemné vedenia (vodovod, plynovod, elektrické káble 

a telekomunikačné vedenia). Z hľadiska konfigurácie terénu je záujmové územie mierne 

členité. 

Kanalizácia bude vedená v ceste II. a III. triedy, miestnymi komunikáciami, 

súkromnými pozemkami, bude niekoľkokrát križovať vodný tok a cestu II. a III. triedy. 

 

 

 

2.4   ZDÔVODNENIE STAVBY NA DANOM ÚZEMÍ   

 

Nutnosť výstavby kanalizácie v obci Kľušov sa odôvodňuje potrebou ochrany 

podzemných a povrchových vôd pred ich znečistením splaškovými odpadovými vodami a tiež 

z hľadiska možnosti rozvoja tejto obce. Súčasný spôsob likvidácie odpadových vôd a to cez 

žumpy, ktoré v mnohých prípadoch sú nepriepustné, je už neúnosný a v značnej miere 

ohrozuje životné prostredie.  
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2.5 SÚHRNNÝ PREHĽAD VYBAVENIA STAVBY, POČET PRACOVNÍKOV, 

 VZNIK A LIKVIDÁCIA ODPADOV 

 

Stavba svojím charakterom nevyžaduje osobitné vybavenie. Po jej ukončení bude 

prevádzkovaná odbornou vodohospodárskou organizáciou s oprávnením na prevádzkovanie 

kanalizácie a ČOV – zatiaľ neurčená (predpokladá sa: Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a.s. Košice, Závod Bardejov). 

Navrhovaná stavba si nevyžaduje trvalý dozor a kontrolu chodu, iba občasný dozor. Obsluha 

bude zabezpečená pracovníkmi z miestnych zdrojov zaškolenými prevádzkovateľom stavby. 

Pri prácach, ktoré si to vyžadujú z hľadiska bezpečnosti bude nutné zabezpečiť prítomnosť 

viacerých osôb. 

 

Zneškodňovanie odpadových látok vznikajúcich v priebehu čistenia splaškových 

odpadových vôd bude riešené v rámci navrhovanej ČOV. 

 

V priebehu čistenia splaškových odpadových vôd budú vznikať odpadové látky vo forme:

 - Zhrabkov zachytené na jemných hrabliciach 

- Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd – stabilizovaný kal (sušina cca 2%) 

 

Kategorizácia odpadov vzniknutých pri prevádzke: 

 - Zhrabky z hrablíc      ... 19 08 01 

 - Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd  ... 19 08 05 

 

 

 

2.6   SÚHRNNÉ POŽIADAVKY NA PLOCHY A PRIESTORY 

 

Stavba si vyžaduje trvalý záber pre: 

- ČOV     ... 945 m
2
 

- ČS    ... 54 m
2
 

- Komunikáciu k ČOV  ... 300 m
2
 

 

 

 

 

 

3.  ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY  

 A  PREVÁDZKOVÉ  SÚBORY 
 

3.1 STAVEBNÉ OBJEKTY 

 

SO 01 – Splašková kanalizácia 

SO 02 – Kanalizačné prípojky 

SO 03 – Výtlačné potrubie 

SO 04 – Čerpacie stanice 

SO 05 – NN prípojka k ČS 

SO 06 – Prístupová komunikácia a spevnené plochy ČOV 

SO 07 – Elektrická prípojka k ČOV 

SO 08 – Predĺženie vodovodu 

SO 09 – ČOV 

 SO 09.1 – Združený objekt ČOV 

 SO 09.2 – Objekt terciárneho čistenia 
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 SO 09.3 – Potrubné rozvody 

 SO 09.4 – El. káblové rozvody a vonkajšie osvetlenie 

 SO 09.5 – Terénne a sadové úpravy areálu ČOV 

 SO 09.6 – Oplotenie areálu ČOV 

SO 10 – Odtok z ČOV na výustný objekt 

 

  

 

3.2 PREVÁDZKOVÉ  SÚBORY    
 

PS 01 – Technologické zariadenia ČOV 

 PS 01.1 - Strojnotechnologické zariadenia ČOV 

 PS 01.2 - Elektrotechnické zariadenia ČOV  

PS 02 – Technologické zariadenia ČS 

PS 02.1 - Strojnotechnologické zariadenie ČS 

 PS 02.2 - Elektrotechnické zariadenia ČS  

 

 

 

 

 

4.  VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU 
 

Stavba nie je časovo ani vecne viazaná na iné investície. 

 

 

 

 

 

5.  PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV  
 

Prevádzkovateľ stavby :   
 

Firma s oprávnením na prevádzkovanie kanalizácie a ČOV – zatiaľ neurčená 

(predpokladá sa: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, Závod Bardejov). 

 

Užívatelia: 

 

Obyvatelia obce Kľušov vrátane miestnej časti Kľušovská Zábava. 

 

 

 

 

 

Košice, september 2016 

Vypracoval:  Ing. Zuzana Dubcová 

Ing. Monika Ďuricová 

  Ing. Ladislav Hnidiak 

 


