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Aktualizovaný indikatívny zoznam veľkých projektov
Prioritná os
Názov projektu
Žiadateľ
Predpokladané celkové náklady   (v EUR bez DPH)           
1
SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače
VSR, a.s.
22 488 597
1
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava
PoVS, a.s.
55 462 035
1
Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne
TVaK, a.s.
70 360 980

Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, 2. etapa 
OVS, a.s.
73 902 511
1
Prievidza - sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
StVS, a.s.
80 049 209
1
Projekt ČOV sever 
ZsVS, a.s.
86 146 771
1
Podunajsko - odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu
BVS, a.s.
42 372 186
1
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Bytča*
SeVaK, a.s.
55 298 800
1
Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva**
VVS, a.s.
64 518 495
SPOLU 
550 599 584

Veľký projekt s názvom „1.KF Vodovody a kanalizácie v regióne Spiša a Tatier“ bol dňa 11.3.2011 žiadateľom Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. stiahnutý nakoľko žiadateľ požiadal o jeho vyradenie zo zoznamu veľkých projektov. Odkanalizovanie regiónu Spiša a Tatier bolo následne riešené v rámci výzvy OPŽP–PO1-10-2 vyhlásenej dňa 3.12.2010. 

*Veľký projekt s názvom „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Bytča“ žiadateľa Severoslovenké vodárne a kanalizácie, a.s. nebude predložený Európskej komisii na schválenie z dôvodu nesplnenia podmienok kontroly formálnej správnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok (nesplnenie kritérií úplnosti). Žiadateľ bol o tejto skutočnosti upovedomený zaslaním Informácie o nepredložení žiadosti o potvrdenie pomoci Európskej komisii zo dňa 10.5.2011.

*So žiadateľom Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., ktorý pripravuje projekt  „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva“ sa uskutočnilo pracovné stretnutie dňa 2.3.2011 s cieľom prediskutovať aktuálny stav prípravy tohto projektu a jeho predloženia Európskej komisii. V súčasnosti sa projekt nachádza vo fáze zapracovania vznesených pripomienok do prepracovanej verzie žiadosti o potvrdenie pomoci. 
Vzhľadom na skutočnosť, že žiadosť o nenávratný finančný príspevok nebola zo strany žiadateľa predložená, existuje riziko, že projekt nebude predložený Európskej komisii z dôvodu potenciálneho ohrozenia realizácie projektu v tomto programovom období.  


