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4.2.2. Odtokové pomery
4.2.2.1 Povrchové vody
Súcasný

stav

Zdroje povrchovej vody vytvára riecna sústava. Riešený SÚ Zlaté Moravce spadá do
povodia rieky Žitavy, ktorá je aj hlavným recipientom pre odvádzanie povrchových vôd.
Rieka Žitava tecie zo severovýchodu na juhozápad cez intravilán SÚ a v SÚ má prítoky:
- Hostiansky p. IZlatniankal, tecie zo severozápadu na juhozápad
- Pelúsok, tecie zo západu na juh
- Podhájsky p., tecie z východu na západ
Uvedené toky sú prevažne v rámci katastrálneho územia upravené no u toku Žitavy nad UO
c.11 dochádza z titulu, že tok meandruje k vybrežovaniu a následne aj k zaplavovaniu
okolitej polnohospodárskej pôdy. Obdobná situácia je u Hostianskeho potoka IZlatniankal v
úseku pod UO c.2 až po jeho zaústenie do Žitavy.
Hlavné charakteristické hydrologické údaje uvedených tokov sú nasledovné:
Tok
Žitava
Hostiansky p.
Profil
:Žitava-ZI.Moravce
Hostiansky p.-Zl.Moravce
Plocha povodia
91.60 km2
117.46 km2
Dlhodobý priemerný
0.778 I.s-1
prietok
0.980 m3.s-1
50.00I.s-1
0100
46.00 m3.s-1
0355-denný priet.
0.073 m3.s-1
Uvedené vodné toky patria do správy Povodia Váhu.

0.058 I.s-1

Návrh
ÚPN-SÚ navrhuje úpravu toku Žitava v úseku nad UO c.11 Žitavany na dlžku 485,0 m a
obdobne aj Hostianskeho p. IZlatniankal pod UO c.2 až po jeho zaústenia do Žitavy na
dlžku cca 2.70 km. Úprava tokov lodstránenie meandrov a prehlbenie koryta! bude na
0100.
Návrh ÚPN SÚ doporucuje reguláciu ekologickú :
- nepostavia sa nepriechodné bariéry
- striedanie prúdivých a kludných úsekov toku
- striedanieplytkých a hlbokých úsekov toku
- umožní sa zatienenie vodnej hlediny pred priamym slnecným osvetlením
- rozšíri sa biokoridor na prilahlé volné plochy (bod 21 ÚSES)
Vodné toky nemajú vybudované ochranné protipovodnové hrádze. Ochranné pásmo
vodných tokov je stanovené na 6,0 m od brehovej ciary.
4.2.2.2. Vodné nádrže
Súcasný

stav

Na území SÚ sa v súcasnosti nenachádzajú vodné nádrže, no vzhladom na dost clenitý
terén, ktorý má za následok znacný povr.chovýodtok a tým vyvolané sezónne zaplavovanie
okolitého územia, si uvedené vyžaduje budovanie malých vodných nádrží.
Návrh
Návrh ÚPN-SÚ v súlade s Územno-hospodárskymi zásadami VÚC Nitrianskeho kraja
navrhuje na toku Žitava v širšom okolí SÚ VN Obyce, situovanú nad obcou Obyce, asi 1.50
km nad lavostranným prítokom potoka Drienov s nasledujúcimi parametrami:
48
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- kóta max. ovládatelnej hladiny
328.10 m n.m.
- zásobný objem
24.75 mil.m3
Dalej na Hostianskom potoku nad obcou Hostie VN Hostie s týmito parametrami:
- plocha nádrže
0.76 km2
- kóta max. ovládatelnej hladiny
282.10 m n.m.
- zásobný objem
13.20 mil.m3
I

4.2.2.3. Podzemné vody
Súcasný

o'

stav

Podzemné vody sú v širšom okolí SÚ jediným zdrojom pitnej vody. V riešenom území sa
nachádzajú vodné zdroje v Hornožitavskom artézkom rajóne, v ktorom sa využívajú zdroje
vody v oblasti Zlatých Moraviec, Nemcinán, Ciernych Klacian a Nevidzian. Ich kvalita vody
nezodpovedá STN pre pitnú vodu a na zásobovanie ich možno využivat len po úprave vody.
V južných svahoch Tribecského pohoria sa vyskytujú pramene, ktoré sa využívajú na
zásobovanie Jedlových Kostolian, Zlatna, Skýcova a Topolcianok. Kapacita v súcasnosti
využívaných zdrojov pitnej vody v okrese Zlaté Moravce 138.0 1.5-1.
Návrh
Návrh ÚPN-SÚ výhladovo v súlade 5 ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja s využívaním väcšiny
týchto zdrojov neuvažuje, nakolko sú situované v ochrannom pásme jadrovej elektrárne.
4.2.3. Zásobovanie vodou

r~

,

Súcasný
stav
V SÚZlaté Moravce sú v súcastnom období verejným vodovodom
vybavenné mie
stne casti Chyzerovce. Žitavany. Prnepy a samotné sídlo Zl. Moravce. Na tieto
vodovody je napojených celkom 15977 obyvaterov. Sídelný útvar a miestné casti
sú zásobované pitnou vodou zo systému skupinového vodovodu Zlaté Moravce. z
ktorého okrem SÚ Zlaté Moravce sú zásobované aj Cierne Klacany. Toporcianky a
Obyce.
Skupinový vodovod Zlaté Moravce sa zacal budovaf v šesfdesiatich rokov a to
zachytením vodných zdrojov RH-9 a RH-lO a vybUdovaním úpravne vody c.1. s max
. kapacitou 8.0 l/s.
V rokoch 1976-82 boJa zrealizovaná stavba. ktorá zahrnovala nový vodný zdroj HŠ8. vodojem 2x 150m3. nový zásobovocí rad DN 250 a nasledne ÚV II. Po roku 1985 sa
zacali využívaf dalšie vodné zdroje HZM-6. HZM-2. HZM-5.HZM-l. HŠ-lO a HŠ-8c. Ich
celková výdatnosf je cca 78 l/s. Do vrtov sú osadené ponorné cerpadlá a
výtlacné potrubia z každého vrtu sú samostatne vyústené do úpravne vody c.11.
ktorá bola vybudovaná v lokalite Cierna dolina. Po úprave vody a dezinfekcnej
chlorácii je z akumulacnej nádrže 2x450m3 voda precerpávaná
do vodojemu
2x15OOm3.
Uvedený vodojem slúži pre II. tlakové pásmo. Zvodojemu vedie zasobný rad
DN 500. ktorého trasa sa rozdeJuje na ~ve vetvy o DN 300 mm. Jedna ide smerom
na námestie A. Hlinku a druhá pokracuje po Robotníckej ul.. kde sa napája na
vybudované potrubie o DN 150. Miestna casf Žitavany má vybudovaný vodojem
l x 100m3, ktorý je zásobovaný z pramenov Struhárov a Vrábikov s priemernou
výdatnosfou 3.4 l/s. Rozvodná sief. ktorá je o DN 80-100. je zokruhovaná s
vodovodnou siefou Zlaté Moravce. Miestná casf Prnepy je zásobovaná vodou z
vodovodnej siete Cierné Klacany a to cez vod. siet DN 150-100.
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Z uvedených vodných zdrojov sa dodáva do SÚZlaté Moravce
množstvo pitnej vody:
- zo studní RH-9, RH-10
.
- zo studne HŠ-8, HŠ-lO
.
- zo studníHZM-la, HZM-2a, HZM-5, HZM-6
.
- z pramenov Struhárov a Vrábikov /pre Žitavany /
.

3.4

/

nasledovné

6,2 l/s
22,0

ti

46,4

ti

ti

- Spolu je do SÚdodávané:
V SÚsa nachádzajú lokálne aj dalšie vodné zdroje, z ktorých

78,0 l/s
najvýznamnejšie sú:

-studna Honovce využívaná firmou Calex, situovaná pod vinicami a má výdatnosf
3,0 l/s. Voda zo studne je cerpaná do zemného VDJ 150 m3 a odtial do

.«.'

il

spotrebiska pomocou AT stanice
- studna v areáli závodu ROSSAo výdatnosti cca 1,0 l/s, využíva sa pre potrebu

L
j
'-,

obuvníckej firmy
- studna v areáli PD Hosfovce o výdatnosti cca 0,8 l/s. Voda zo studne je cerpaná
do hydroglóbusu

50 m3 a odtial gravitacne

o'

l':
..,

do spotrebiska polnohos. podniku _

Odberový systém.
Do SÚ Zlaté Moravce je dodávaná pitná voda cez rozvodnú siet z :
- VDJ Zlaté Moravce o obsahu 2 x 1500m3
- prerušovacej komory ÚV II o obsahu 2 x 150m3

3 000 m3
300 m3

- ÚV I + CS

'

100 m3

- VDJ Žitavany o obsahu 1 x 100m3
Kapacita vodojemov spolu :

..\

~

l:

3 400 m3

Vodojem 2x1500m3 má dno osadené na kóte 249,86 m n.m. Hladina vody vo vodojeme je 5
m vodného stlpca. Cez uvedený VDJ, ktorý je súcastou II. tI. pásma, je zásobovaný celý SÚ
pitnou vodou. Vodojem dodáva vodu aj do prerušovacej komory pri ÚVII 2x150 m3, ktorá
zásobuje l. tl.pásmo SÚ. Pitná voda dodávaná z uvedených zdrojov do verejného vodovodu
vyhovuje STN 83 0611 - Kvalita pitnnej vody - jej úprava je v dezinfekcnej chlorácii.

\

Tlakové pásma.
_V náväznosti na výŠkové pomery intravilánu SÚ sa zásobovanie vodou zabezpecuje v
dvoch tlakových pásmach.

Ir
I

r

l. tlakové pásmo : z akumulacnej nádrže 2 x 150 m3 pri ÚV II s kótou dna/max hladiny 224,35/228,50 m n.m. sa zásobuje juhozápadná a južná cast SÚ t.j. bytový fond a úcelová
zástavba, ktorej kóta rimsy nepresiahne výšku 205,00 m n.m. Jedná sa o nasledovné
urbanistické okrsky :cast UO c.1-Stred, UO c.7-IBV Juh, UO c.8-IBV Chyzerovce, UO c.9Vinohrady Západ.
Verejný vodovod SÚ Zlaté Moravce okrem napojených obyvatelov a obcianskej vybavenosti
zásobuje pitnou a úžitkovou vodou i miestny priemysel a polnohospodársku výrobu. Podla
sledovaných údajov ZsVAK-om stredisko Zlaté Moravce v SÚ sú odbery pre miestny
priemysel :
- VELES

mesacne

1 000 m3

0.40 Us

\
oj
rP
J. t

-) .
'T

7
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- NEMOCNICA
- CALEX
Odber polnohospodárskej

5 000 m3

1.90 lIs

500 m3

0.20 lIs

výroby je evidovaný pre PD Hostovce a predpokladá sa cca 0,20

lIs.

II. tlakové pásmo : z vodojemu 2 x 1500 m3 pri ÚV III s kótou dna/max hladiny 249,86/254,86m n.m. sa zásobuje severovýchodnú
a severnú cast SÚ t.j. bytový fond a
úcelová zástavba, ktorej kóta rimsy presahuje výšku 205,00 m n.m., ako aj juhozápadnú a
južnú miestnú cast Žitaván. Sú to urbanistické okrsky :cast UO c.1-Stred, UO c.3-IBV pri
Žitave a Dateniliská, UO c.5-Priemysel Sever, UO c.6 - IBV Horné mesto, casf UO c.11Žitavany.
Samostatné tlakové pásmo Žitavany : z vodojemu 1 x 100 m3s kótou dna/max hladiny 266,60/270,70m n.m. sa zásobuje severovýchodnú a severnú miestnu casf Žitaván. Jedná
sa o urbanistický okrsok: cast UO c.11 - Žitavany.

't

Potreba vody v jednotlivých tlakových pásmach pre Om je nasledovná:
1. tlakové pásmo Zlaté Moravce
2. tlakové pásmo Zlaté Moravce
Om = 12,5 lIs
Topolcianky
Om =8,5 Us
Žitavany
Om = 2,5 lIs
Spolu 2.tlak. pásmo
.
Žitavany samostatné pásmo
.
oo

<-C:

.-~
,

.
1

Om = 42,5 lIs

•

••••••••••••••••••

Om = 23,5 Us
Om = 1,4 lIs

výpocet potreby vody - ZLATÉ MORAVCE Ir 19991 :
- Pocet obyvatelov ZO
Celková dodávka vody
-Voda pre domácnost
-Voda pre ost. odberatelov
Voda urcená na realizáciu
- Voda nefakturovaná

:15997
VFC = VFD + VFO
VFD
VFO
VFC=
WR = VFC + VNF
VFN
WR=

1.,_\

~
'I

160 I/ob/den
105
"
265
"

85

"

350

I/ob/den

=

64,80 lIs

\

------------------.-----.----.---------.----------.-----------Priemerná potreba vody :
15997 x 350 I/ob/den

Op=WRxZO
= 5 598 950

Maximálna potreba vody

Omax = 64,80 x 1,30

Ilden

Potreba vody pre priemysel predstavuje
Potreba vody pre polnohospodárstvo predstavuje cca
Celková potreba vody pre SÚ Zlaté Moravce predstavuje :
OmCEL = 84,24 + 8,12 + 0,90 = 93,26 Us

= 84,24

Us

8,12 lIs
0,90 lIs

výpocet potreby vody - ZLATÉ MORAVCE Ir 20151 :
- Pocet obyvatelov ZO
Celková dodávka vody
- Voda pre domácnost
- Voda pre ost. odberatelov
Voda urcená na realizáciu

STAVOPROJEKT

,

__ ._

NITRA a,s, 05í2000

1}402
VFC = VFD + VFO
VFD
VFO
VFC=
WR = VFC + VNF

7'170 Uoblden
120
"
51
290
"
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- Voda nefakturovaná

65

VFN

WR=
Priemerná potreba vody:
17402 x 355 lIob/den

Qp

= WRxZO
= 6 177710

IIden

"

355

lIob/den

=

71,50 l/s

------------------------.---------------.------.------------Maximálna potreba vody:

Qmax = 71,50 x 1,30

.

,,

92,95 l/s

=

10,20 lis
1,50 lis

Potreba vody pre priemysel predstavuje
Potreba vody pre polnohospodárstvo predstavuje cca
Celková potreba vody pre SÚ Zlaté Moravce predstavuje :
QmCEL = 92,95 + 10,20 + 1,50 = 104,65 l/s

Návrh
ÚPN-SÚ stav v zásobovaní SÚ upravuje v zmysle štúdie
vypracovanej ZsVAK-om
Bratislava pre sídla v ochrannom pásme
jadrovej elektrárne Mochovce. Nakolko v
záujmovom území ochranného pásma JE Mochovce /20km od JE Mochovce/ budú zrušené
všetky existujúce vodné zdroje pitnej vod~ a úpravne vody, bude zásobovanie vodou SÚ
Zlaté Moravce zo SV Gabcíkovo a to z CS Vráble výtlacným potrubím DN 500 do VDJ
Cierné Klacany a výtlacnýn potrubím DN' 400 od šachty pri VDJ Cierne Klacany až do

,
,

akumulacných nádrží 2 x 450 m3 pri ÚV III. Uvedená koncepcia si dalej vyžiada zmeny v
existujúcich a pripravovaných vodárenských objektoch nasledovne:
- pri jestvuj. VDJ Cierne Klacany výstavba nového VDJ 2 x 2000m3
- pri jestvuj. nádržiach 2x450m3 zrekonštruovat jestvujúcu CS
- pri jestvuj. VDJ Zlaté Moravce 2x1500m3 výstavba nového VDJ 1 x 1500 m3
- rekonštrukcia príVOdnéhOpotrubia DN 500 pre 2. tI. pásmo
- výstavba novej CS pri existujúcej ÚV l.
ÚPN-SÚ dalej doplna jestvujúcu vodovodnú siet o zokruhujúci
vodovod v UO C. 6 a 7
vodovodným potrubím z PVC DN 100. Výhladovo rozširuje vodovodnú siet o dalšie
vodovodné rady,
ktoré budú situované v novonavrhovaných uliciach s navrhovanou
zástavbou a to: cast UO c.1-Stred l. a II, cast UO c.2-Žitava III a Sihot, UO c.3-Pri' Žitave a
Dateliniská, UO c.6-Východ, UO c.7 - IBV Juh, UO c.8-Chyzerovce, UO c.9-Vinohrady, cast
UO c.11- Žitavany a cast UO c.12-Prílepy. Výhladové vodovodné rady budú z rúr PVC o
DN 100 mm.

\

Doplnenie a rozšírenie vodovodnej siete v UO C. 6 a 7 bude možné až po dobudovaní
definitívneho prívodu vody zo SV Gabcíkovo vrátane aj všetkých plánovaných vodárenských
zariadení.
Vzhladom na to, že jestvujúca vodovod ná siet zabezpecí dopravu mierne zvýšenej potreby
pitnej vody pre celý SÚ až do roku 2015,
ÚPN-SÚ ju akceptuje aj pri výhfadovom
zásobovani SÚ pitnou vodou.

-

~J-
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4.2.4.Odkanalizovanie a cistenie odpadovÝch vôd.
Súcasný

stav

V súcasnom období má SÚ Zlaté Moravce vybudovanú celoobecnú verejnú kanalizáciu
jednotnejsústavy s centrálnou COV.
V bilancnom území sídla Zlaté Moravce sú vybavené verejnou kanalizáciou zabezpecujúcou
úplnéresp. ciastocné odvádzanie splaškových a zrážkových vôd tieto sídla:
- Zlaté Moravce mesto
- Chyzeroce
Na kanalizáciuje v súcasnosti napojených celkovo 10203 obyvatelov.

!"

••

Celý kanalizacný komplex gravituje k recipientu rieky Žitavy. V súcasnosti odpadové vody
od obyvatelstva, vybavenosti a priemyslu sú odvádzané hlavnými zberacmi do COV, ktorá
je situovaná juhozápadnej casti intravilánu nad sútokom Žitavy a Zlatnanky.
Privádzacsplaškov: -vedie od odlahcovacej komory na zberaci "A" až po vypínaciu komoru
v areáli COV a je o DN 1000.
Zberac A: - vedie od odfahcovacej komory na privádzaci splaškov, kde zacína z DN
1800/1140 mm, križuje tok Žitavu, smeruje do Nitrianskej ul. Od ul. 1.mája smeruje ku
Zlatnanke,ktorú križuje a pokracuje po pravej strane toku Zlatnanka až po objekt Drevony.

r
r

'..-~'

.''::

Zberac B: -vedie od odfahcovacej komory na zberaci "A", pri toku Žitava, kde je o DN1600.
Prechádza po Záhradníckej ul., odklána sa k toku Žitava, pokracuje po lavej strane tohoto
toku a koncí pri IBV Tekov.
Zberac E: -vedie pozdfž ul. 1.mája smerom k Duklianskej ul., kde je o DN 1600. Od
odlahcovacej komory vedie po Duklianskej ul., po ul. Mládeže, Mojmírovej, križuje
Hviezdoslavovu ul. a odvádza odpadové vody zo sídlisk Žitava l. a II. Je zaústený do
zberaca "A".

'-;\
I~

1\

Zberac F : - vedie od ul. 1.mája, kde je o DN 1000 mm, po Kalinciaciakovej, cez
Hviezdoslavovu,dalej po Nitrianskej a odvádza odpadové vody z UO c.3 - IBV pri Žitave a
závodu Calex. Je zaústený do zberaca E.
Zberac BJ : - jeho trasa vedie od zaústenia do zberaca "B" v mieste odfahcovacej komory a
je DN1000. Dalej pokracuje cez park, križuje ul. 1.mája, Župnú ul., ide po Robotnickej ul.,
kde je odlahcovacia komora, dalej prechádza Bemolákovou ul., koncí na Kollárovej ul.
Odvádzaodpadové vody z UO c.6 - IBV Horné mesto.

\

Uvedené zberace sú v niektorých úsekoch pretažené Ilokálne
zberac "B" l.
V SÚ sa lokálne nachádza samostatná daždová kanalizácia situovaná v UO c.5 - Priemysel
Sever, ktorá odvádza povrchové daždové vody do recipientov Žitavy a Zlatnanky. Tiež je
vybudované povrchové odvodnenie cez železnicnú trat v UO c.9 - Vinnohrady Západ,
ktorýmsa likvidujú prívalové povrchové do recipientu Zlatnanka.
Výstavba stokovej siete v SÚ Zlaté Moravce s postupným napájaním
obcianskeja technickej vybavenosti pokracuje.

bytového fondu,

CistenieodpadovÝch vôd.
Produkovanéodpadové vody zo SÚ Zlaté Moravce majú charakter mestských splaškových
vôd. Odpadové vody z miestneho priemyslu vypúštané do verejnej kanalizácie už nemajú
také
znecistenie,
ktore
by
podstatne
ovplyvnilo
zloženie
splaškov.
Priemyselnýodpad je produkovaný zo závodov: .
- AGROSTYRO
- SOU
- SPP
- ROSSA

-

.,

,

7 500 m3/rok
25 000 m3/rok
100 000 m3/rok
15 000 m3/rok

r
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- CALEX

334 704 m3/rok

- NEMOCNICA S POLIKLINIKOU

120634 m3/rok

Polnohospodárska výroba nie je napojená na verejnu kanalizáciu.
odvádza
nej dov blízkosti
centrálnejtokuCOV.
Chyzerovcami
Žitavy.Táto
Do
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tov

Odpadové vody zo SÚ sú

situovaná
v juhozápadnej
SÚ,21 000
pod
sú
odvádzané
odpadové vodycasti
od cca

ekvivaletných obyvatelov v celkovom množstve 5 559 m3/den a 1130,20 kg 8SK5, pricom
mechanický stupen má kapacitu

neriedených

splaškov Q24 = 64,34 lis a Qmax = 299 lis

riedených splaškov. Cistiaci efekt COV je 90,3 % podla 8SK5.
-.::.. ...

COV bola daná do prevádzky v roku 1979. Jedná sa mechanicko - biologickú COV s
oddeleným anaerobným zneškodnovaním kalov v temperovaných nádržiach s následným
vysušením na kalových poliach. Jej PHO je cca do 150 m.
Produkcia odpadových vôd zo SÚ
- denné množstvo

Q24 = 5020
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m3/den

Q24 = 58,1

lis

- max. hodinový prietok

Qmax = 299

lis

- pocet ekvivalentných obyvatelov

Eekv = 21 000 ob.
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Odvádzanie daždových vôd:
SÚ má vybudované aj ochranné technické zariadenie pre odvádzanie
daždových
povrchových vôd, ktoré sú na mnohých miestach v zlom technickom stave. Daždové vody
stekajúce z vyššie položených
terénov - v UO c.5 - okolia SÚ, sú zachytávané do
odvodnovacích rigolov /pozdlž ciesU, resp. do ulicných vpustí v uliciach, kde je vybudovaná
daždová kanalizácia, pricom táto je vyústená do miestnych tokov. Súcastná likvidácia
daždových vôd je nedostatocná a docháddza pocas dlhšieho daždového obdobia aj k
zatápaniu casti SÚ.
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Návrh
Návrh riešenia ÚPN-SÚ zhodnotil súcasný stav vybudovania kanalizácie COV a navrhuje aj
výhladovo odvádzanie odpadových vôd zo SÚ jednotnou kanalizáciou, ktorá sa v SÚ doplní.
Výhladovo rozširuje kanalizacnú siet o dalšie kanalizacné stoky, ktoré budú situované v
novonavrhovaných uliciach s navrhovanou zástavbou a to : cast UO C.1-Stred l. a II, cast
UO c.2-Žitava III a Sihot, UO c.3-Pri Žitave a Dateniliská, UO c.6-Východ, UO c.7 - IBV Juh,
UO c.8-Chyzerovce, UO c.9-Vinohrady, cast UO c.11-Žitavany /podmienkou je intenzifikácia
COV a rekonštrukcia zberaca "B" od autobusovej stanice až po sídlisko ''Tekov''/ a cast UO
c.12- Prílepy. Výhladové kanalizacné stoky budú prevažne z rúr PVC o DN 400 a 300 mm.
UO c.12 - Prílepy, rieši koncept ÚPN-SÚ ako samostatný kanalizacný komplex, v ktorom
výhladovo sa uvažuje s budovaním delenej - splaškovej kanalizácie so samostatnou COV
ako aj precerpávacou stanicou s ochranným pásmom COV do 100 m.
Vzhladom na to, že jestvujúce kanalizacné zberace zabezpecia dopravu mierne zvýšenej
produkcie odpadových vôd pre celý SÚ až do roku 2015, ÚPN-SÚ akceptuje jestvujúcu
kanalizacnú siet aj pre výhladové odvádzanie odpadových vôd zo SÚ.
ÚPN-SÚ navrhuje intenzifikáciu jestvujúcej COV, ktorá je už v súcastnosti pretažená.
Intenzifikáciou sa zvýši prítok odpadových vôd"z projektovaných 58 lis na výhladových 67 lis
t.j. zo 4000 m3/den na 5800 m3/den. Intenzifikácia nevyžaduje rekonštrukciu mechanického
stupna, vyžaduje rekonštrukciu biologického stupna, predovšetkým zvýšit prívod kyslíka do
aktivacnej nádrže. Z toho dôvodu sa navrhuje nová dúcharen, dalej v kalovom hospodárstve
vybudovanie vyhnívacej nádrže a vybudovanie mechanického odvodnenia kalu kalolismi.
Nevyhnutné
je dobudovanie plynového hospodárstva-plynojemu.
Intenzifikácia
COV
nevyžaduje nároky na záber pôdy.
T
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ÚPN-SÚ tiež navrhuje jestvujúce otvorené úseky daždových rigolov až po vyústenie
zrekonštruovat. Dalej v exponovanej casti Chyzeroviec okolo kostola a cintorína ttáto cast
býva každorocne pri intenzívnejších zrážkach zatápaná/ zrekonštruovat priepust pod št.
cestou Žiar nad Hronom - Nitra cez Laktišovské role, cez ktorý sú povrchové vody vedené
jestvujúcim povrchovým rigo10maž do priepustu na Chyzeroveckej ulici a dalej až do Žitavy.
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Vrámci protipovodnovej ochrany v SÚ je najviac ohrozovaný UO C. 11 - Žitavany, co súvisí
s tým, že terén tu zacína byt dost clenný a postupne stúpa až k pásmu lestného porastu. Z
toho dôvodu z vyšších polôch pocas dlhodobejších intenzívnejších zrážok jetvujúce
odvodnovacie zariadenia nestacia v dostatocnej miere prívalové vody bezpecne odviest až
do recipientov a docháza každorocne k zatápaniu casti územia Žitaván. Z toho dôvodu
ÚPN-SÚnavrhuje jednak rekonštrukcie jestvujúcich povrchových rigolov, ktoré zabezpecujú
Qdvádzanieprívalových vôd pocas intenzívnych daždov do recipientov Žitavy a Širociny a
tter-cfOfJUdbvariié"""1'1iekto.yctf'1'f0vYcl'F'úSekdV:tJvedene"'povréhové rigoly sú v 'urcitých"'úsekoch kombinované s krytými Iväcšinou kanalizacné potrubia o DN 600 a 1000 mmf a to
prevažnev úsekoch križovania s komunikáciami resp. so železnicnou tratou. Rekonštrukcia
zahrnuje jednak ich zfunkcnenie t.j. precistenie prietocného profilu a tiež aj obnova z
dôvodu ich zasypanie vplyvom ucelenejšieho obrábania polnohospodárskych pozemkov.
Rekonštrukcia povrchových rigolov zahrnovaná v ÚPN-SÚ sa týka územia Opatovce nad
Žitavou, jeho
severného až severovýchodného okraja, Žitaván, jeho severného až
juhovýchodnéhookraja a casti územia pod Žitavanmi až smerom na Prílepy.
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