samospráva
a odpady

odpadová voda

w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k

Ekonomika čistenia odpadovej vody
Ing. Štefan MIčo

Z

celkového počtu približne 142 tisíc obcí
v strednej a východnej Európe má takmer 110
tisíc obcí menej ako 2 000 obyvateľov, pričom
obyvateľstvo žijúce v tejto skupine sídel tvorí približne 20 percent celkovej populácie. Práve obce s menej ako 2 000 obyvateľmi sú kľúčovým problémom,
ktorý si bude aj v nasledujúcom období vyžadovať
najväčšiu mieru pozornosti v oblasti budovania vodárenských a sanitačných systémov európskeho obyvateľstva. Situácia na Slovensku v tomto smere kopíruje vývoj v regióne.
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Aj u nás má takmer 87 percent všetkých obcí menej ako 2 000 obyvateľov a
práve táto skupina sídel je problematickou z pohľadu zabezpečenia čistenia
odpadových vôd. Znižujúce sa zásoby zdrojov kvalitnej vody, kontaminácia
zdrojov vody, zvyšujúce sa nároky na kvalitu pitnej vody, snaha o trvalo udržateľný rozvoj vo vodnom hospodárstve a mnohé iné významné požiadavky
viedli v posledných rokoch k prísnejšiemu pohľadu na narábanie s odpadovou vodou. Hoci úlohu tradičných systémov odkanalizovania územia vo
väčších sídlach nikto nespochybňuje, v oblasti vidieckych lokalít a malých
zdrojov znečistenia je jasná tendencia smerovania k decentralizovaným systémom. Decentralizované čistenie odpadových vôd z domácností sa stáva v súčasnosti najvhodnejším riešením nakladania s odpadovými vodami
z osamotene stojacich obydlí, malých obytných zón, geograficky roztrúsených
malých sídel – všade tam, kde nie je ekonomické budovať kanalizačné siete
a centrálne čistiarne odpadových vôd.
ekonoMIka odvádzanIa a čIstenIa odpadových vôd
Ak si kladieme otázku, čo je ekonomické a čo nie je ekonomické riešenie,
musíme si porovnať náklady centralizovaného spôsobu odvádzania a čistenia
odpadových vôd a náklady decentralizovaného spôsobu.
Pri centralizovanom vybudovaní a rekonštrukcii existujúcich kanalizačných
sietí s výstavbou, alebo rekonštrukciou centrálnej čistiarne odpadových vôd
pre sledované lokality, musíme počítať s nákladmi uvedenými v tabuľke.
Z výpočtu v tabuľke vyplýva, že je neekonomické budovať kanalizačné siete
a centrálne čistiarne odpadových vôd v lokalitách menších ako
2 000 obyvateľov. Hoci analýza neprináša nové údaje, mení pohľad na decentralizovaný systém odvádzania a čistenia vôd, ktorý je nielen ekonomický,
ale má aj priaznivé ekologické vplyvy – zadržiava vlahu v lokalite a zabezpečuje čistenie odpadovej vody v mieste je vzniku, eliminuje transportné a prečerpávacie potrubia. Decentralizovaný spôsob čistenia odpadových vôd čoraz intenzívnejšie využíva. V susednom Poľsku či Írsku, ale aj v iných štátoch,
možno čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ na decentralizovaný spôsob
čistenia odpadových vôd, hlavne v lokalitách, kde je neekonomické centrálne
odvádzanie a čistenie odpadových vôd.
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Porovnanie nákladov centralizovaný/decentralizovaný spôsob čistenia odpadových vôd:
Sídla s menej ako 2 000
obyvateľmi, počet obyvateľov v sídlach 1 073 732

Decentralizovaný spôsob
- budovanie jednotlivých
domových čistiarní:

Centralizovaný spôsob čistenia odpadových vôd:

prepočet na 1 obyvateľa

539,401 eura
(16 250 korún) *

899,19 eura
(27 089 korún) *

Spolu

0,579 miliardy eur
(17,448 miliárd korún)

0,965 miliardy eur
(29,087 miliárd korún)**

*Zdroj: Správa MŽP SR, 2004
** Suma sa zvyšuje o náklady na kanalizačnú prípojku v hodnote približne 170 eur (5
000 tisíc korún) na obyvateľa, čo predstavuje sumu: 178,184 miliónov eur (5,368 miliárd korún), ktoré zaplatí občan.

opora v ofIcIálnych dokuMentoch zMos
V apríli 2008 prijalo Združenie miest a obcí Slovenska dokument Zásady
integrovaného manažmentu vodných zdrojov, ktorý identifikuje a analyzuje najvýznamnejšie vodohospodárske problémy obcí a ich povodí. Vychádza
z dvoch základných princípov, ktoré pri manažmente vodných zdrojov treba
uplatňovať. Princíp subsidiarity, podľa ktorého sa problémy majú riešiť riadením na najnižšej možnej úrovni a princíp solidarity, podľa ktorého by všetky
subjekty hospodáriace s vodou svojimi opatreniami a aktivitami v hornej časti
povodia nemali zhoršovať povodňové riziká, riziká nedostatku vody a zhoršovať kvalitu vody v dolnej časti povodia a naopak.
Ako sa v dokumente uvádza, v doterajšom prístupe k zostavovaniu projektov
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dobudovanie a zabezpečenie ekonomicky udržateľnej verejnej kanalizácie.
Potreba korekcií pripravovaných projektov a niektorých návrhových parametrov sa však bude týkať väčšiny projektov. Výhodou však je, že tieto korekcie
budú znamenať úsporu potrebných verejných prostriedkov na investičné zabezpečenie týchto projektov a následne zlepšia možností reálne zabezpečiť čistenie odpadových vôd vo väčšine obcí, ktoré ešte nemajú vybudovanú
verejnú kanalizáciu.

Moderné domové čistiarne čistia vodu s účinnosťou až 96 až 98 percent.

budovania verejných kanalizácií v aglomeráciách absentuje uplatnenie zásady integrovaného manažmentu vodných zdrojov, ako aj hodnotenie ekonomickej udržateľnosti týchto projektov. Kritériom doterajšej prípravy projektov
pre aglomerácie bolo skôr dosiahnutie oprávnenosti projektu čerpať finančné
prostriedky z daného fondu, než posúdenie ekonomickej udržateľnosti projektu. Obce tak investovali množstvo prostriedkov do prípravy projektov s nejasným výsledkom. Projekty aglomerácií sú zvyčajne postavené na vybudovaní centralizovaných systémov čistenia odpadových vôd, pričom veľká časť
investičných prostriedkov je určená na zabezpečenie transportu odpadovej
vody do stokovej siete medzi obcami. V takýchto centralizovaných systémoch
slúži na samotné čistenie odpadových vôd zvyčajne jedna centrálna čistiareň
odpadových vôd. Tieto projekty (či už sa nachádzajú vo fáze rozpracovania
projektovej dokumentácie, stavebného povolenia alebo rôzneho stupňa rozostavanosti) je potrebné prehodnotiť. Značná časť projektovej dokumentácie,
územnej prípravy či rozostavanej infraštruktúry bude naďalej využiteľná pre

navrhované rIeŠenIa
Pri projektovaní stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, respektíve pri
projektovaní ich obnovy v komunálnej sfére ZMOS odporúča vziať do úvahy
nasledovné parametre:
• zabezpečiť separovanie znečistených vôd,
• minimalizovať riedenie odpadových vôd,
• podporovať recykláciu živín,
• minimalizovať, resp. úplne vylúčiť odvádzanie dažďovej vody stokovou
sieťou - zavádzať aktívne využívanie dažďovej vody v území,
•
zamerať sa na dosahovanie potrebnej úrovne čistenia odpadovej vody,
•
vyčistenú odpadovú vodu podľa možnosti neodvádzať do vodných tokov,
ale druhotne využiť napríklad na vsakovanie v rámci na to určených zelených plôch a súvisiace vyparovanie, na zavlažovanie plôch s produkciou biomasy a podobne,
•
dosiahnuť zodpovedajúcu kvalitu stavebných prác a materiálov - siete
a ČOV,
•
pri rekonštrukcii stokovej siete je potrebné postupne obmedzovať prípojky na odvádzanie dažďovej vody a podporovať revitalizáciu životného
prostredia prostredníctvom využívania dažďovej vody,
•
budovať iba ekonomicky udržateľné dĺžky stokových sietí.
Ekonomická zásada pritom hovorí, že je potrebné podporovať riešenia, ktoré sú cenovo najnižšie v prepočte na jedného ekvivalentného obyvateľa. Toto
posúdenie umožní získať odpoveď na to, aký systém čistenia odpadových vôd
je pre obce alebo komunitu najvhodnejší - či centralizovaný, alebo decentralizovaný. Osobitne je pritom potrebné zostaviť tieto kalkulácie pre každú z nasledovných situácií: obec s verejnou kanalizáciou; obec bez verejnej kanalizá-
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cie; obec s rozostavanou kanalizáciou a kombinácia spomínaných riešení.
reťazec voda – pôda – žIvIny – energIa
Pri nakladaní s vodnými zdrojmi je potrebné navracať použitú vodu späť do
ekosystémov a na minimum obmedzovať neužitočné vypúšťanie použitej vody
do recipientu po jej vyčistení. Systémy čistenia odpadových vôd by tak mali
smerovať k využitiu reťazca voda - pôda - živiny - energia, ktoré do značnej
miery umožňujú samofinancovať veľa činností v tomto reťazci. Verejné budo-
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ňou je štrkové alebo pieskové podložie. Dôležité je, aby vyčistené odpadové
vody boli odvádzané minimálne 1,5 m nad hladinou spodných vôd. Drenážny
podmok sa využíva pri rozľahlom pozemku a nasiakavej zemine. Ide vlastne
o drenážne potrubie vedené v zemi v nezamŕzajúcej hĺbke. Vyčistená voda sa
môže bez dodatočnej úpravy použiť takisto aj na zavlažovanie verejnej zelene
(zeleň, okrasné stromy a kríky). Energetická efektívnosť lokálneho čistenia
odpadových vôd je pritom veľmi vysoká. Niektoré malé domové čistiarne odpadových vôd sú svojou energetickou náročnosťou (60W/hodinu) porovnateľné napríklad s interiérovým osvetlením jednej
miestnosti.
príklad z praxe – MoŠovce
Obec Mošovce v okrese Turčianske Teplice má
1 350 obyvateľov, patrí teda do kategórie menších obcí s počtom obyvateľov do 2 000, ktoré
sa nemajú možnosť uchádzať sa o podporu pri
riešení problematiky odpadových vôd zo štrukturálnych fondov EÚ.
V roku 2 009 obec získala dotáciu 151 364 eur
z Environmentálneho fondu na realizovanie projektu čistenia odpadových vôd bytových domov
v lokalite Drienok. Dotácia predstavovala 95 percent nákladov na projekt, zvyšok obec financovala z vlastného rozpočtu. V tejto časti Mošoviec
nie je vybudovaná kanalizácia a obec podľa sta-

Rôzne veľkosti domových ČOV, dimenzované podľa počtu ekvivalentných obyvateľov. Nádrž čistiarne je priečkami rozdelená na jednotlivé funkčné priestory a
technologické časti.

vy alebo budovy občianskej infraštruktúry (napr. školy s pozemkami) by si
mohli budovať vlastné uzavreté systémy využívania dažďovej vody, čistenia
odpadových vôd a recyklácie využitej a vyčistenej vody. To však predpokladá čistenie odpadovej vody priamo v mieste jej vzniku, keďže je neekonomické vodu potrubím odvádzať na prečistenie a následne ju späť privádzať
prečistenú na opätovné využitie. V tomto kontexte majú svoje miesto malé
autonómne čistiarne odpadových vôd , ktoré pri svojej prevádzke produkujú suchý stabilizovaný kal využiteľný na hnojenie verejných zelených plôch,
alebo ako základ do kompostu v obecných kompostárňach. Vodu vyčistenú s účinnosťou až 97 percent možno okrem vypúšťania do recipientov odvádzať (podľa STN 75 6402) vsakovacou studňou, zemným filtrom, alebo
ju použiť na zavlažovanie - drenážnym podmokom. Vsakovacia studňa sa
používa, ak geologickú skladbu pozemku tvorí vrstva ílovitej zeminy a pod
Nádrž čistiarne je z odolného no ľahkého polyetylénu, čo umožňuje jednoduchú
prepravu ČOV.

Čistiareň zabudovaná do zeme, nepôsobí rušivo a umožňuje plnohodnotné využitie priestoru. Servisné poklopy čistiarne sú dimenzované na zaťaženie chodcami.

rostu Jána Žirka tu ani s kanalizáciou nepočíta. Lokalita je určená aj na bytovú výstavbu, dva bytové domy, každý so 14 bytovými jednotkami, tu už stoja,
v súčasnosti je kvôli nedostatku finančných zdrojov pozastavená výstavba
ďalších dvoch deväťbytoviek. V tesnej blízkosti bytových domov je Spojená
stredná škola poľnohospodárska a rybárska a tiež rekreačné stredisko Drienok s termálnym kúpaliskom. V minulom roku sa v tejto lokalite uskutočnila
výstavba čistiarne odpadových vôd s kapacitou 200 ekvivalentných obyvateľov. V súčasnosti sú na ČOV zatiaľ pripojené dva bytové domy a stredná
škola. Po dostavbe sa pripoja na čistiareň aj dve rozostavané deväťbytovky.
Čistiareň odpadových vôd v Mošovciach je v prevádzke od decembra 2 009.
Podľa starostu J. Žirka obec zatiaľ len zbiera skúsenosti s jej fungovaním, doterajšia prevádzka je bezproblémová. •
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čerpajte dotácie na kontajnery aj kompostéry!
Bc. MartIn MIčo

O

peračný program Životné prostredie (www.opzp.
sk) vydal 2. februára tohto roka výzvu k prioritnej osi 4: Odpadové hospodárstvo, s operačnými cieľmi: 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného
zberu a 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov. Čas na predkladanie žiadostí majú samosprávy do
5. mája 2010.

kontajnery na separovaný zBer
Všetky obce na Slovensku musia podľa nariadenia Európskej únie separovať jednotlivé zložky odpadu. Veľmi jednoducho je možné separovať komunálny odpad pomocou zvonových polyetylénových kontajnerov ECOBELL
1300, s najvyššou úrovňou kvality. Polyetylén má bezkonkurenčné fyzikálne
vlastnosti, najmä v porovnaní so sklolaminátom, keďže nestráca pružnosť
ani pri nízkych poveternostných teplotách. Nosná konštrukcia kontajnerov je
zhotovená z pozinkovanej ocele. Polyetylén a oceľ spolu s dômyselnou konštrukciou zabezpečujú kontajneru bezkonkurenčné vlastnosti, dlhú životnosť
a hlavne stopercentnú recyklovateľnosť.
koMpostéry na BIologIcký odpad
Ďalšou zo zložiek, ktorú treba separovať a často sa na ňu zabúda, je biologický odpad. Možnosť, ako tento odpad separovať, je decentralizovaný spôsob kompostovania. Každý obývaný dom v obci dostane jeden biokompostér

do domácnosti. Tento spôsob kompostovania je pre obec z dlhodobého hľadiska udržateľný a ďalšie
náklady sú veľmi nízke - takmer
žiadne. Obyvatelia si v kompostéroch sami kompostujú vlastný biologický odpad. Neskôr ho vo forme
kvalitného kompostu spätne využívajú. Priekopníkom v domácom
kompostovaní je obec Nedožery Brezany. Pilotným slovenský projekt nebol pre starostu JUDr. Martina Mokrého určite jednoduchý, ale vďaka nemu bolo začiatkom roku 2010
v obci umiestnených 750 kompostérov, spoločne so štiepkovačom, kompostovacím strojom a traktorom, ktoré slúžia obyvateľom celej obce.
nepreMeŠkajte príležItosť!
Ak sa obec v minulosti uchádzala o dotácie z Envirofondu, Recyklačného fondu, žiadala o dotácie na kontajnery na triedený zber, biokompostéry, zberný
dvor a podobne a nebola obec úspešná, prípadne čaká na dotáciu, kým bude
mať fond opäť peniaze, nemusí čakať! Má možnosť požiadať o dotáciu s využitím operačných cieľov 4.1 alebo 4.2. Projekty sa navzájom nevylučujú, naopak obec pre seba zvýši pravdepodobnosť získania dotácie.
Čas na predkladanie žiadostí sa kráti, posledný termín podania projektov je 5.
mája 2010.
nie nadarmo sa hovorí: „kto projekt nepredložil, nevyužil šancu!“

Spoločnosť Ekoprogres v.d. je domácim výrobcom kontajnerov na triedený zber, biokompostérov, čistiarní odpadových vôd a iných ekologických výrobkov.
Ponúkame komplexné poradenstvo, spracovanie, pripravenie a predloženie projektu na získanie dotácii z EÚ.

čistiareň odpadových vôd

ekoprogres v.d., trenčín

Zamarovská cesta 260,Zamarovce
911 05 Trenčín, Slovakia
Tel./fax:
+421 32 744 18 89
Mobil:
+421 903 740 701
+421 903 705 488
trencin@ekoprogres.sk

vodomerná šachta

ekoprogres v.d., trenčín
obchodné oddelenie nitra

Cabajská 28
949 01 Nitra, Slovakia
Tel./fax:
+421 37 651 20 35
Mobil:
+ 421 903 740 708
nitra@ekoprogres.sk

biokompostér

kontajner na triedený zber odpadu ECOBELL 1300

ekoprogres dunajská streda, s.r.o.
Kračanská cesta 785/41
929 01 Dunajská Streda, Slovakia
Tel.:
+421 31 552 43 61
Fax:
+421 31 552 87 95
Mobil:
+421 911 432 337
dunajskastreda@ekoprogres.sk

ekoprogres stará Ľubovňa, s.r.o.

Popradská 22, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovakia
Tel.:
+421 52 432 48 71
Fax:
+421 52 428 22 81
Mobil:
+421 903 740 703
+421 903 597 370
staralubovna@ekoprogres.sk
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