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Číslo Názov a miesto investície Žiadateľ Aktuálny stav Dátum prijatia 
žiadosti 

3505 Vyuţitie geotermálnej energie pre 
mesto Košice 

Geoterm Košice, a.s. Projekt nebol odporúčaný zo strany DG Regio  
pre ISPA program s tým, aby sa ţiadateľ 
uchádzal o prostriedky zo štrukturálnych fondov, 
pokiaľ bude návrh v súlade s prioritami SR. 

1999  
inovácia 
7 / 2001 

3515A Nadregionálna spaľovňa 
nebezpečného odpadu 

Zdruţenie pre zlepšenie 
ţivotného prostredia na 
Slovensku Dubová 

Projekt bol zahrnutý pod TA „Identification of 
ISPA Hazardous Waste Incinerator/s/ and 
preparation of tuhe project for ISPA funding“ 
Cieľom TA je posúdiť, ktorá spaľovňa je 
najvhodnejšia pre ISPA program a následne 
pripraviť projekt ISPA. 

7 / 2000 
inovácia  
9 / 2000 

3516 Svidník – Medzianky, prívod vody z 
Vodárenskej nádrţe Starina 

VVaK š.p. Košice Ţiadosť o TA rozpracovaná. Potreba doriešiť 
zmluvný vzťah spracovávateľa a VVaK. 

4 / 2000 

3518 Odkanalizovanie regiónu Šaľa ZsVaK v súčasnosti prebieha finalizácia FA, , ktorá má 
byť ukončená 15/11/2002. Do 28/11/2002 má byť 
dokončená tendrová dokumentácia, 
predpokladané predloţenie ţiadosti o grant na 
MC EK   v roku 2003.  

4 / 2000 

3519 Zabezpečenie zásobovania juţnej 
časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou 

Stredoslovenská 
vodárenská spoločnosť 
a.s. 

Ţiadosť o grant schválená MC 8/11/2002. 4 / 2000 

3524 Pitná voda a odkanalizovanie 
juhovýchodu Zemplína 

VVaK Ţiadosť o grant schválená MC 8/11/2002. 5 / 2000 



Číslo Názov a miesto investície Žiadateľ Aktuálny stav Dátum prijatia 
žiadosti 

3527 Odkanalizovanie regiónu Záhorie Zdruţenie výstavby 
kanalizácie v regióne 
Malacky. Potrebná zmena 
ţiadateľa na 
Západoslovenskú 
vodárenskú spoločnosť 
a.s. 

Vypracovaná Ţiadosť o TA. 4 / 2000 

3528 Horný Zemplín-Humenné, kanalizácia 
a ČOV 

VVaK 29/10/02 odovzdaná konečná verzia FA  
a tendrová dokumentácia.  

4 / 2000 

3530 Trnavsko-splašková kanalizácia 
a ČOV 

Mesto Trnava-Zdruţenie 
Trnavsko zastúpené na 
základe osobitných plných 
právomocí. Potrebná 
zmena ţiadateľa  

v súčasnosti príprava FA, očakávané predloţenie 
FA na rok 2003, v súčasnosti sa pripravuje 
zmena ţiadateľa z mesta na Trnavskú 
vodárenskú spoločnosť. 

4 / 2000, inovácia 
4 / 2001 

3539 Juţný Zemplín Trebišov, pitná voda Zdruţenie pre výstavbu 
prívodu a rozvodu pitnej 
vody časti Juţného 
Zemplína. Potrebná 
zmena ţiadateľa na VVaK 

v súčasnosti sa pripravuje zmena ţiadateľa 
z mesta na VVaK. 

7 / 2000 

3544 Horný tok Váhu-ekologizácia regiónu 
Liptov 

SeVaK, š.p. Ţilina Ţiadosť o grant schválená MC 8/11/2002 11 / 2000 

3545 Košice - rozšírenie kanalizácie VVaK Dňa 07/11/02 bude spoločnosťou Aquaplus a š. 
p. VVaK prezentovaný stav spracovávania FA. 

12 / 2000 

3546 Povodie rieky Hron Zdruţenie za čistý Hron. 
Potrebná zmena ţiadateľa 
na VVaK 

Ţiadosť o grant ISPA  dopracovaná, z iniciatívy 
predkladateľa podanie odloţené. Ţiadateľ 
(konečný príjemca) zatiaľ nezosúladený 
s memorandom o porozumení 

4 / 2001 



Číslo Názov a miesto investície Žiadateľ Aktuálny stav Dátum prijatia 
žiadosti 

3547 Zabezpečenie plnenia emisných 
limitov pre veľké zariadenia na 
spaľovanie fosílnych palív pre 
Tepláreň Zvolen 

Stredoslovenské 
energetické závody š.p. 
Ţilina 

Ziadateľ odstúpil od ţiadosti pre ISPA 
spolufinancovanie pre svoju insolventnosť. 

6 / 2001 

3548 Povaţská Bystrica - rekonštrukcia a 
rozšírenie ČOV a kanalizácie 

SeVaK, š.p. Ţilina Ţiadosť o grant schválená MC 8/11/2002. 6 / 2001 

3549 ČOV Ţilina - intenzifikácia a rozšírenie 
ČOV 

SeVaK, š.p. Ţilina Ţiadosť o grant schválená MC 8/11/2002. 8 / 2001 

3550 Rozvod pitnej vody a odkanalizovanie 
Hornádskej kotliny  

Zdruţenie pre stavbu 
rozvodu pitnej vody a 
odkanalizovanie 
Hornádskej kotliny - Čistý 
Ruţín. Potrebná zmena 
ţiadateľa 

Ţiadosť o TA: Konečný príjemca zatiaľ 
nezosúladený s memorandom o porozumení, 
Popradská vodárenská spoločnosť ešte nebola 
zaloţená. 
Odporúčané zlúčenie s projektom Hnilec a 
príprava pre Kohézny fond. 

9 / 2001 

3551 Rozvod pitnej vody a odkanalizovanie 
Hnileckej kotliny  

Zdruţenie pre stavbu 
rozvodu pitnej vody a 
odkanalizovanie Hnileckej 
kotliny - Čistý Ruţín. 
Potrebná zmena ţiadateľa 

Ţiadosť o TA: Konečný príjemca zatiaľ 
nezosúladený s memorandom o porozumení, 
Popradská vodárenská spoločnosť ešte nebola 
zaloţená. 
Odporúčané zlúčenie s projektom Hnilec a 
príprava pre Kohézny fond. 

9 / 2001 

3552 Tepláreň Ţilina Stredoslovenské 
energetické závody š.p. 
Ţilina 

15.10.2002 finalna prezentácia projektu. 
V súčasnosti sa, po zapracovaní pripomienok zo 
strany projektového manaţéra, finalizuje 
konečné znenie ţiadosti a FS. Doručenie 
projektu  sa očakáva v 46.týţdni 

10 / 2001 

3553 Horná Torysa VVaK Ţiadosť o TA: Nový konečný príjemca, ktorý 
záber projektu a ţiadosť o TA  prepracúva na 
Kohézny fond. 

10 / 2001 



Číslo Názov a miesto investície Žiadateľ Aktuálny stav Dátum prijatia 
žiadosti 

3554 Termické zneškodňovanie 
priemyselného, nebezpečného a 
toxického odpadu – spaľovňa v areáli 
a.s. Duslo Šaľa 

SIWAST a.s.,  
v spolupráci s francúzskou 
firmou TREDI, S.A. 

Projekt bol zahrnutý pod TA „Identification of 
ISPA Hazardous Waste Incinerator/s/ and 
preparation of the project for ISPA funding“. 
Cieľom TA je posúdiť ktorá spaľovňa je 
najvhodnejšia pre ISPA program a následne 
pripraviť projekt ISPA 

11 / 2001 

3555 Rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 
pre mesto Piešťany 

Mesto Piešťany. Potrebná 
zmena ţiadateľa 

schválená do IZPP na PS ISPA 8/2002, 
v súčasnosti sa pripravuje zmena ţiadateľa 
z mesta na Trnavskú vodárenskú spoločnosť. 

1 / 2002 

3557 Odkanalizovanie a čistenie 
odpadových vôd mesta Čadca a obcí 
v povodí riek Kysuca a Čierňanka 

SeVaK Ţilina schválená do IZPP na PS ISPA 8/2002, 
v súčasnosti príprava FA priamou cestou na rok 
2003 

5 / 2002 

3558 Riešenie odpadového hospodárstva 
regiónu východného Slovenska 

KOSIT a.s. schválená do IZPP na PS ISPA 11/2002, 10/2002 

3559 Martin- rekonštrukcia teplárne Martinská teplárenská, 
a.s. 

schválená do IZPP na PS ISPA 11/2002, 11/2002 

 

 


