
 

Projekty Kohézneho fondu schválené v roku 2004  GALANTA 

Názov: Povodie Váhu a povodie Dunaja - odvedenie a čistenie odpadových 

vôd  a zásobovanie pitnou vodou – aglomerácia Galanta 

 

 
Rozhodnutie EK: CCI 2004 SK 16 C PE 003;  22. decembra 2004 
Žiadateľ :     Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
 
Projekt rieši nedostatok kvalitných miestnych zdrojov vody a nepostačujúce systémy obecných 
kanalizácií a čistenia odpadových vôd.  

Zásobovanie pitnou vodou:  

 rekonštrukcia existujúcich vežových vodojemov a výstavba nového vodojemu s kapacitou 2x 
3000 m

3
 , čiastočná rekonštrukcia a rozšírenie vodovodnej siete v Galante 

 rekonštrukcia vodovodného privádzača medzi sídlom Košúty a čerpacou stanicou                      
v Sládkovičove 

 rozšírenie vodovodnej siete v rámci sídla Kajal 

Kanalizácia a čistenie odpadových vôd: 

 rekonštrukcia, rozšírenie kanalizačnej siete v Galante, jej napojenie na navrhnuté siete 
v sídlach Gáň, Kajal, Topoľnica, Košúty, Čierny Brod, Mostová, Čierna Voda, Vozokany,  
Tomášikovo a intenzifikácia ČOV Galanta na kapacitu 42 650 EO, 

 výstavba splaškovej kanalizácie v sídle Dolné Saliby, 

 výstavba splaškovej kanalizácie a ČOV s kapacitou 1200 EO v sídle Kráľov Brod. 
 

Indikátor Množstvo/ jednotka 

Zásobovanie 
vodou 

Výstavba a rekonštrukcia vodovodnej siete        6.674 km 

Rekonštrukcia vodojemov        1 ks 

Výstavba nových vodojemov        1 ks 

Kanalizácia Výstavba splaškovej kanalizácie      77.797 km 

Rekonštrukcia splaškovej kanalizácie        7.515  km 

Výstavba výtlačného potrubia      35.257 km 

Nové domové kanalizačné prípojky 5 378 ks 

Čistenie vôd Rozšírenie a intenzifikácia ČOV        1 ks 

Výstavba ČOV        1 ks 

 

Územie: Trnavský kraj / okres Galanta:  

 Galanta a 11 obcí – celkovo 34 300 obyvateľov 

 (obce: Gáň, Košúty, Čierna Voda, Čierny Brod, Mostová, Vozokany, Tomášikovo, Kajal, 
Topoľnica, Dolné Saliby, Kráľov Brod) 

Zvýšenie napojenosti:  

 na vodovodnú sieť o 7 744 obyvateľov (tzn.v rámci okresu Galanta* z 93,62% na takmer 100%) 

 na kanalizačnú sieť o 19 183 obyvateľov (tzn. v rámci okresu Galanta* z 39,34% až na 64,79%) 

*na údaj má vplyv aj projekt Šamorín 

Výstavba: začiatok 1.jún 2006, koniec 31. august 2008 

Zamestnanosť: počas etapy výstavby: novovytvorené priame pracovné miesta – 375 / nepriame - 50 
 počas etapy prevádzky: novovytvorené priame pracovné miesta – 40 / nepriame - 10 

 
Financovanie: celkové náklady  34 806 000 € 
   oprávnené náklady  29 425 000 € 
 Kohézny fond   19 126 250 € 65% 


