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Príloha č.1 k výzve 

 

Opis predmetu zákazky 

Služby odborne spôsobilej osoby pre prevádzkovateľa ČOV 

 
Popis objektu týkajúceho sa zákazky : 

Čistiareň odpadových vôd v Beckove- Lapač piesku , ponorné čerpadlo MF VO604 D 1 ks/ABS 

PUMPEN; Kompresor Profimaster VKM 390 D 1 ks/ SCHNEIDER DRUCKLUFT; Lapač 

tukov/OTT PLASTIC; Vyrovnávacia nádrž, ponorné čerpadlo s prísl. PIRANHA 25-2 3 ks//ABS 

PUMPEN; Indukčný prietokomer Magflo MAG 3100/2500 1 ks/ DANFOSS; Príslušenstvo vyrov. 

nádrže/ HYDROTECH; Selektory 6 ks/Hydrotech; Denitrifikačná nádrž, ponorné miešadlo s prísl. 2 

ks/ABS PUMPEN;  Aeračná nádrž, aeračné elementy 20 ks/ASEKO Chromeč; Dúchadlá 3 

ks/ROBUSCHI; Tlakomer+teplpomer s prísl. 1 ks/PREMAGAS Stará Turá;  Dosadzovacia nádrž, 

technolog. zariadenie/GEORG FISCHER; Zásobná nádrž kalu, Aeračné elementy/HYDROTECH; 

Ponorné čerpadlo prenosné/ ABS PUMPEN 

Spôsob čistenia odpadových vôd - mechanicko-biologické 

Spôsob stabilizácie kalov - aeróbna nádrž 

 

Popis spôsobu prevádzky ČOV: 

Názov ČOV: ČOV - Odpočívadlo Beckov na diaľnici D61/D1 

Vlastníkom ČOV je Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 

Prevádzkovateľom na základe živnostenského oprávnenia je Obec Beckov. 

Vzhľadom k tomu, že obec ešte nemá vybudovanú funkčnú kanalizáciu, čistenie splaškových vôd 

zatiaľ zabezpečuje vývozom žúmp. 

 

Minimálne požiadavky pre zabezpečenie obstarávanej služby: 

 

Povinnosti a oprávnenia odborného zástupcu na prevádzkovanie ČOV a kanalizácie v obci Beckov :                                        

 odovzdať Obci Beckov - prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie na jeho vyžiadanie prehľad 

a hodnoty sledovaných ukazovateľov kvality vody najneskôr do 30 dní odo dňa vyžiadania 

 zabezpečiť vyznačovanie podzemného vedenia verejnej kanalizácie podľa skutočného 

vyhotovenia stavby graficky na mapách a to polohu, výšku ako aj ich opis a ich zmeny, ak na 

to poskytne vlastník verejnej kanalizácie potrebné časti dokumentácie 

 bezodplatne stanoviť technické podmienky pripojenia alebo odpojenia nehnuteľnosti na 

verejnú kanalizáciu 

 bezodplatne stanoviť technické podmienky zariaďovania alebo odstraňovania kanalizačnej 

prípojky 

 poskytnúť za odplatu technické podklady na zariaďovanie alebo odstraňovanie kanalizačnej 

prípojky 

 vyjadrovať sa za odplatu k projektovej dokumentácii týkajúcej sa výstavby rodinných domov, 

sídelných celkom alebo inej investičnej činnosti, ako aj zmenám vo výrobnom procese 

fyzických osôb z hľadiska požiadaviek na odvádzanie a čistenie odpadových vôd do 30 dní 

odo dňa vyžiadania 

 na žiadosť projektanta alebo stavebníka za odplatu zakresliť smer a výšku podzemného 

potrubia verejnej kanalizácie do jeho dokumentácie do 15 dní odo dňa vyžiadania alebo smer 

a výšku vytýčiť v teréne do siedmich dní odo dňa vyžiadania 

 rozhoduje o technickom riešení, umiestnení a parametroch kanalizačnej prípojky, o mieste 

a spôsobe jej pripojenia na verejnú kanalizáciu, o umiestnení a technických podmienkach 

osadenia meradla na kanalizačnej prípojke a o umiestnení kanalizačnej šachty 



      Obec Beckov                                                                                                      
Adresa: Obec Beckov, Beckov 180, SK-916 38 Beckov,, Slovenská republika IČO: 00311413, tel.: +421-32-7777125, fax  +421-32-7742726, 
mobil: 0915 736 779. e-mail: beckov@obec-beckov.sk , url: http://www.obec-beckov.sk                                                              
Registračné číslo verejného obstarávania 02 /2016/OcU 

 odborný zástupca je oprávnený vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie pozemky a do 

cudzích objektov na účely kontroly a spoľahlivej funkcie verejnej kanalizácie, zistenia stavu 

meradla alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny, vykonania kontrolného merania množstva 

a kvality vypúšťaných odpadových vôd, zistenia technického stavu kanalizačnej prípojky 

 odborný zástupca môže prerušiť odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou z dôvodu 

mimoriadnej udalosti § 3 ods. 2. Z.z. NR SR č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva 

v znení neskorších predpisov: 

-pri poruche na verejnej kanalizácii                                                                                                       

-pri ohrození zdravia a života ľudí alebo majetku                                                                                       

-pri vykonávaní pravidelných opráv, údržbárskych prácach a revíznych prácach                                                

-ak nevyhovujú zariadenia technických požiadavkách tak, že odpadová voda vo verejnej 

kanalizácii môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo spôsobiť im škodu na majetku           

-ak sú zariadenia v rozpore s dohodnutými technickými podmienkami tak, že môžu ohroziť 

zdravia, bezpečnosť alebo majetok, prípadne spôsobiť neprípustné alebo technologické zmeny                      

-ak sa neumožní prístup prevádzkovateľa k meradlu                                                                             

-ak sa zistilo neoprávnené pripojenie kanalizačnej prípojky 

Vypracovať tlačivá a dokumenty pre zavedenie prevádzkového monitoringu v súlade s Vyhláškou 

č.315 Z.z. z 23.4.2004 v znení neskorších predpisov                                                                                                          

- stanoviť rozsah a vypracovať evidenčné záznamy pre používanie                                                                             

a) protokol o odbere vzorky odpadových vôd                                                                                                        

b) evidencia vzoriek odpadových vôd                                                                                                                      

c) laboratórny záznam o zložení odpadových vôd                                                                                                    

d) laboratórna prevádzková kniha                                                                                                                               

e) prevádzkových denník ČOV                                                                                                                                

f) kniha havárií a technických porúch 

Zabezpečiť technické poradenstvo pri vykonávaní hlásenia a oznamovaní údajov o vypúšťaní 

odpadových vôd a osobitných vôd príslušnému povodiu v súlade s Vyhláškou č. 556 Z.z. z 6.8.2002 

v znení neskorších predpisov 

Zabezpečiť technické poradenstvo pri vykonávaní hlásenia z majetkovej evidencie a prevádzkovej 

evidencie o objektoch a zariadeniach verejnej kanalizácie v súlade s Vyhláškou č. 442/2002 Z.z. 

Zabezpečiť akreditovaný odber a akreditovaný rozbor odpadových vôd a predložiť výsledky rozborov 

odpadových vôd obci 

Zabezpečiť odborné posúdenie prevádzky ČOV a navrhnúť technické vylepšenie za účelom 

efektívneho a ekonomického prevádzkovania ČOV a verejnej kanalizácie 

Verejný obstarávateľ odporúča obhliadku miesta týkajúceho sa poskytovania služby, pre 

získanie podrobnejších informácií.  

 

V Beckove, 22.3.2016 

 


