Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre OP Životné prostredie

Investícia do Vašej budúcnosti

OPERAČNÝ PROGRAM ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Prioritná os 1
Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
OPERAČNÝ PROGRAM ŽIVOTNÉ PROSTREDIE predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie pre sektor životného
prostredia na roky 2007 – 2013. Dokument vypracovalo MŽP SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie a Európska komisia ho schválila 8.11.2007. Celkový
rozpočet programu predstavuje viac ako 2,14 miliardy Eur, z toho prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu sú na úrovni 1, 82 miliardy Eur.
Globálnym cieľom OP ŽP je zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry
SR v zmysle predpisov EÚ a SR a posilnenie efektívnosti environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja.

Prioritná os 1

INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÔD

Špecifický cieľ:

Znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľstva SR dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR v zmysle
právnych predpisov EÚ a SR

Operačný cieľ 1.1

Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov

V rámci uvedeného cieľa ide o zabezpečenie prístupu čo možno najväčšieho počtu obyvateľov k pitnej vode a zabezpečenie obslužnosti územia pitnou vodou
z verejného vodovodu v dostatočnej kvalite a kvantite.
Operačný cieľ bude napĺňaný prostredníctvom podpory aktivít zameraných najmä na:
• výstavbu obecných verejných vodovodov len v prípadoch súbežnej výstavby verejnej kanalizácie
• dobudovanie resp. zvyšovanie využiteľnosti kapacity vodárenských zdrojov a nadradených vodárenských systémov, ktoré budú využité pre už
vybudované spotrebiská vody v rámci dosahu nadradenej sústavy za účelom zlepšenia kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov pitnej vody
dodávanej verejným vodovodom.
Operačný cieľ 1.2

Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ

Uvedený cieľ je zameraný na zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu a obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu
komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej službe vodného hospodárstva v súlade so záväzkami SR voči EÚ.
Operačný cieľ bude napĺňaný prostredníctvom podpory aktivít zameraných najmä na:
• výstavbu stokových sietí a výstavbu a rekonštrukciu čistiarní odpadových vôd s odstraňovaním nutrientov v aglomeráciách nad 150 000 EO
• výstavbu stokových sietí a výstavbu a rekonštrukciu čistiarní odpadových vôd s odstraňovaním nutrientov v aglomeráciách od 15 000 EO do 150
000 EO
• výstavbu stokových sietí a výstavbu a rekonštrukciu čistiarní odpadových vôd s odstraňovaním nutrientov v aglomeráciách od 10 000 EO do 15
000 EO
• výstavbu stokových sietí a výstavbu a rekonštrukciu čistiarní odpadových vôd so zabezpečením sekundárneho čistenia odpadových vôd v
aglomeráciách od 2 000 EO do 10 000 EO
• výstavbu čistiarní odpadových vôd v prípadoch, keď už je vybudovaná stoková sieť v aglomeráciách do 2 000 EO
• výstavba stokovej siete v aglomeráciách do 2.000 EO v prípade projektov zameraných na realizáciu opatrení, ktoré uložili orgány štátnej vodnej
správy
Operačný cieľ 1.3

Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd

Hlavným zameraním operačného cieľa je zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich pre SR zo smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra
2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva. Monitorovanie stavu povrchovej vody a podzemnej vody sa
realizuje na základe ročných programov monitorovania, v ktorých sa upresňujú monitorovacie miesta, rozsah a frekvencia sledovania ukazovateľov.
Operačný cieľ bude napĺňaný prostredníctvom podpory aktivít zameraných najmä na:
• monitorovanie a hodnotenie stavu povrchových vôd v zmysle požiadaviek EÚ
• monitorovanie a hodnotenie stavu podzemných vôd v zmysle požiadaviek EÚ
• rekonštrukcia monitorovacej siete stavu podzemných vôd
KONTAKTY PRE ZÍSKANIE INFORMÁCIÍ O OPŽP
Vedúci REPIS
REPIS Trnava
REPIS Banská Bystrica
REPIS Banská Štiavnica
REPIS Košice
REPIS Nitra
REPIS Poprad
REPIS Prešov
REPIS Prievidza
REPIS Rimavská Sobota
REPIS Žilina

Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Kollárova 8, 917 01 Trnava
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Kammerhofská 26, 969 01 Ban. Štiavnica
Tajovského 10, 040 01 Košice
Ďurková 19, 949 01 Nitra
Sobotské námestie 62, 058 01 Spiš. Sobota
Sabinovská 3, 080 01 Prešov
Dlhá 3, 971 01 Prievidza
Svätoplukova 40, 979 01 Rimavská Sobota
Dolný Val 20, 010 01 Žilina

REPIS - Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská
Tel: 048-4135211
Tel: 033-5536613
Tel: 048-4135 211
Tel: 045-6920 681
Tel: 055-6114 714
Tel: 037-6524 189
Tel: 052-4781 614
Tel: 051-7716 441
Tel: 046-5425093
Tel: 047-5621 419
Tel: 041-5620704

e-mail: milos.vincik@sazp.sk
e-mail: tt-repis@sazp.sk
e-mail: bb-repis@sazp.sk
e-mail: bs-repis@sazp.sk
e-mail: ke-repis@sazp.sk
e-mail: nr-repis@sazp.sk
e-mail: pp-repis@sazp.sk
e-mail: po-repis@sazp.sk
e-mail: pd-repis@sazp.sk
e-mail: rs-repis@sazp.sk
e-mail: za-repis@sazp.sk

