
Projekty Kohézneho fondu schválené v roku 2004  VRANOV 

 

Názov:  Vranov pitná voda a odkanalizovanie v povodí rieky Tople 

 

 
Rozhodnutie EK: CCI 2004 SK 16 C PE 002;  22. decembra 2004 
Žiadateľ:     Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 
 
Projekt rieši nedostatok kvalitných miestnych zdrojov vody a nepostačujúce systémy obecných 
kanalizácií a čistenia odpadových vôd. Pozostáva z nasledovných komponentov: 

Zásobovanie pitnou vodou:  

 rekonštrukcia a rozšírenie obecných vodovodných sietí napojených na distribučnú sieť VVS 
v obciach Vranov – mestská zóna, Vranov – mestská časť Čemerné, Vechec, Davidov              
a Sačurov, Zamutov a Čaklov, Rudlov a Soľ, Čierne nad Topľou, Skrabské a Bystré. 

Kanalizácia a čistenie odpadových vôd:  

 rekonštrukcia a rozšírenie kanalizačnej siete vo Vranove, rozšírenie kanalizačnej siete 
v Čemernom, výstavba kanalizačnej siete vo Vechci, Lomnici a Kamennej Porube a výstavba 
novej čistiarne odpadových vôd s kapacitou 34 850 E.O. vo Vranove. 

 rozšírenie kanalizačnej siete v Soli, výstavba kanalizačných sietí v Rudlove a Jastrabom nad 
Topľou   a rozšírenie čistiarne odpadových vôd v Soli na kapacitu 2602 E.O. 

 rekonštrukcia a rozšírenie kanalizačnej siete v Bystrom, rozšírenie kanalizačnej siete 
v Hanušovciach, výstavba novej kanalizačnej siete v Hermanovciach a výstavba novej čistiarne 
odpadových vôd s kapacitou 10 265 E.O. v Bystrom. 

 rozšírenie kanalizačnej siete v Hencovciach a Vranove (sídlisko v povodí rieky Ondavy)            
a výstavba novej čistiarne odpadových vôd s kapacitou 3357 E.O. v Hencovciach. 

 

Indikátor Množstvo/ Jednotka 

Zásobovanie 
vodou 

Vodovodná sieť     88,771 km  

Vodojemy        6 ks 

Nové vodovodné prípojky 3730 ks 

Kanalizácia Výstavba a rekonštrukcia splaškovej kanalizácie      84,508 km 

Nové domové kanalizačné prípojky 4150 ks 

Čistenie vôd Výstavba ČOV Vranov      1 ks 

Rozšírenie ČOV Soľ      1 ks 

Výstavba ČOV Bystré      1 ks 

Výstavba ČOV Hencovce      1 ks 

 

Územie: Prešovský kraj /Okres Vranov nad Topľou:  

 mestá Vranov n/T, Hanušovce n/T  a ďalších 15 obcí – celkovo sa jedná o 49 000 obyvateľov 

 (obce: Davidov, Sačurov, Vechec, Hencovce, Kamenná Poruba, Lomnica, Zámutov, Čaklov, 
Soľ, Rudlov, Jastrabie n/T, Bystré, Hermanovce, Skrabské, Čierne n/T) 

  

Zvýšenie napojenosti: 

 na vodovodnú sieť o 16 904 obyvateľov (tzn. v rámci okresu zo 48,61% na 70,72%) 

 na kanalizačnú sieť o 13 612 obyvateľov (tzn. v rámci okresu z 32,75% na 50,54%) 

Výstavba:  začiatok 1.august 2005, koniec 31. december 2009 

Zamestnanosť: počas etapy výstavby: novovytvorené priame pracovné miesta – 120 / nepriame - 50 
  počas etapy prevádzky: novovytvorené priame pracovné miesta – 8 / nepriame - 3 

 
Financovanie: celkové náklady  51 789 840 € 
   oprávnené náklady  42 525 800 € 
  KF  34 020 640 € 80% 

 


