Klient

Obec Borský Mikuláš

Hlavný cieľ projektu
Prostredníctvom získania
nenávratného finančného
príspevku zabezpečiť
dobudovanie II. etapy
splaškovej tlakovej
kanalizácie v obci Borský
Mikuláš.

BORSKÝ MIKULÁŠ –
SPLAŠKOVÁ TLAKOVÁ
KANALIZÁCIA II. ETAPA
Obec Borský Mikuláš sa nachádza na západnom Slovensku v
okrese Senica. V obci nie je komplexne vybudovaná
prevádzkyschopná splašková kanalizácia. V súčasnosti je
odkanalizovaná len veľmi malá časť obce - 189 obyvateľov (5%).
Súčasná dĺžka vybudovanej kanalizačnej siete je 5 489,77 m.
Táto kanalizácia bola vybudovaná v rámci I. etapy
odkanalizovania obce v roku 2005 a ústi do čistiarne
odpadových vôd Šaštín - Stráže, kde sa následne odpadové
vody čistia.

VÍZIA KLIENTA
Riešenie projektu
Vypracovanie projektovej
žiadosti o nenávratný
finančný príspevok (NFP) z
Operačného programu
Životné prostredie, Prioritná
os l Integrovaná ochrana
a racionálne využívanie vôd,
Opatrenie 1.2 Odvádzanie a
čistenie komunálnych
odpadových vôd
v zmysle záväzkov SR voči
EÚ

Odpadové splaškové vody od ostatných obyvateľov sú odvádzané do vlastných
septikov a žúmp, prípadne do priekop pozdĺž verejných komunikácií. Tento spôsob
odvádzania splaškových vôd je nevyhovujúci a ekologicky neprijateľný, nakoľko
viacero žúmp nie je dostatočne tesných, čo spôsobuje úniky splaškovej vody do
okolitej pôdy. Vzniká tak vážne riziko kontaminácie podzemných i povrchových vôd.
Na zlepšenie tohto stavu sú potrebné značné finančné zdroje a preto sa Obec Borský
Mikuláš rozhodla čerpať finančné zdroje z fondov EÚ. Projektovým zámerom je II.
etapa dobudovania kanalizačnej siete Obce Borský Mikuláš v celkovej dĺžke 17826,86
m. Klient požadoval vypracovanie projektovej žiadosti, s ktorou by bol úspešný pri
uchádzaní sa o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu
Životné prostredie, opatrenie 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových
vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

ČO BOLO NAŠOU ÚLOHOU?
Cieľom vzájomnej spolupráce bolo vypracovať kompletnú projektovú žiadosť pre
Obec Borský Mikuláš, ktorá spĺňa všetky formálne požiadavky riadiaceho
orgánu - MŠP SR a taktiež kritéria kvality, ktoré boli určujúce pri výbere
projektov v hodnotiacom procese.
Na to, aby bolo možné vypracovať projektovú žiadosť, opis projektu, zostaviť
finančnú analýzu a skompletizovať všetky povinné prílohy žiadosti, bola
nevyhnutná spolupráca s klientom. Projektová žiadosť bola pripravovaná za účasti
pracovníkov obecného úradu.

AKO SME POSTUPOVALI
Výhody riešenia
Kvalitne vypracovaná
projektová žiadosť, vďaka
ktorej získala Obec Borský
Mikuláš NFP vo výške 6 391
851,39 EUR! 192 560 914,90
SKK.

oboznámenie sa so situáciou a problémami, ktoré má projekt riešiť
identifikácia oprávnenosti žiadateľa, aktivít a nákladov projektu
oboznámenie klienta s povinnými prílohami a dokumentmi projektu
vyžiadanie podkladov a stavebnej projektovej dokumentácie potrebných k
zostaveniu projektu
zostavenie projektovej žiadosti a projektového spisu
kontrola projektovej dokumentácie a návrh potrebných úprav pod ľa
požiadaviek
riadiaceho orgánu - MŽP SR
kontrola podporných dokumentov projektu
zapracovanie pripomienok klienta do projektovej žiadosti a opisu projektu
komunikácia s riadiacim orgánom - MŽP SR
sprevádzanie klienta pri podaní Žiadosti o NFP na MŽP SR
zapracovanie pripomienok riadiaceho orgánu - MŽP SR do žiadosti a opisu
projektu, koordinácia doplnenia dožiadaných dokumentov
sprevádzanie klienta pri doplnení dožiadaných dokumentov na MŽP SR

ČO ZÍSKAL KLIENT?
V priebehu projektu

Pamätná doska k projektu

Hlavné výstupy projektu:
vypracovaná projektová žiadosť a opis projektu Obce Borský Mikuláš
vypracovaná finančná analýza projektu
vypracovaná Štúdia uskutočniteľnosti
skompletizované povinné prílohy projektu
Hlavné prínosy projektu:
kvalitne vypracovaná projektová žiadosť spĺňajúca formálne aj kvalitatívne
kritériá
získanie finančnej podpory zo štrukturálnych fondov EÚ vo výške 6 391 851,39
EUR (192 560914,90 SKK). Uvedená suma pokrýva 95% oprávnených
nákladov projektu "Borský Mikuláš - Splašková tlaková kanalizácia II. etapa"
Závery vyplývajúce z projektu:
dôležitým predpokladom pre vypracovanie projektovej žiadosti je kompletná a
kvalitne spracovaná stavebná projektová dokumentácia, rozpočet stavby a
výkaz výmer
pozitívnym prínosom pri spracovaní projektu bolo zapojenie starostu a
pracovníkom obecného úradu, ktorí poskytli všetky potrebné podklady a
informácie ku spracovaniu projektu v dostatočnom časovom predstihu

VĎAKA ČOMU BOL PROJEKT ÚSPEŠNÝ?
Kritické faktory úspechu projektu:
kvalita projektovej žiadosti
kvalita stavebnej dokumentácie
formálna správnosť projektovej žiadosti, opisu projektu
kompletnosť povinných príloh projektu

„Proces prípravy, koordinácie ako aj spracovania podkladov k žiadosti
o NFP na stavbe II. etapy splaškovej tlakovej kanalizácie zo strany
spoločnosti Centire, s.r.o. hodnotí obec Borský Mikuláš kladne,
nakoľko v období jej výstavby a financovania (10.8.2010 –
31.12.2011) sme s jej pomocou dokázali bez väčších problémov
zvládnuť náročnú legislatívu, ktorá bola potrebná hlavne
v administratívnych kontaktoch na úrovni Ministerstva životného
prostredia SR “
Vladimír Bízek, starosta obce Borský Mikuláš.

