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Trenčiansky samosprávny kraj 

Tlačová správa 

 

Trenčín, 2. marec 2016  
Stavba ,,Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov – I. etapa“ ukončená 
 
V stredu 2. marca 2016 bolo v Púchove na programe slávnostné ukončenie stavby 

,,Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov – I. etapa“. Projekt sa začal 

realizovať v apríli 2014 a ukončený bol v decembri 2015. Spolu bolo vybudovaných 

takmer 32 km kanalizačných sietí a okolo 8 km vodovodov. 

 

Slávnostného otvorenia sa zúčastnil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

(TSK) Jaroslav Baška, generálny riaditeľ Sekcie environmentálnych programov 

a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) Martin 

Húska, poslanci TSK Milan Panáček a Peter Marušinec, primátor mesta Púchov 

Rastislav Henek, generálny riaditeľ Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. Ján 

Balušík, konateľ spoločnosti HASTRA s.r.o. (zhotoviteľ stavby) Milan Hanuliak, ako aj 

obyvatelia z okresu Púchov. 

 

Pozitíva projektu vyzdvihol generálny riaditeľ Sekcie environmentálnych programov 

a projektov MŽP SR Martin Húska: ,,Pozitívom je, že sa zvýši kvalita života miestnych 

obyvateľov a to tým, že sa vybudovalo viac ako 30 km novej kanalizácie, zintenzifikovala 

sa čistička odpadových vôd. Podpora takýchto projektov je jednou z priorít MŽP SR“. 

Prínosy zhodnotil i predseda TSK Jaroslav Baška: ,,Som veľmi rád, že tento projekt bol 

dokončený. Keď sa pozrieme na štatistiky pripojenia na verejné vodovody resp. verejnú 

kanalizáciu, okres Púchov bol na tom najhoršie zo všetkých 9 okresov v Trenčianskom 

kraji. Pred 3 rokmi (pozn. k 31.12.2012) bolo pripojených na verejný vodovod necelých 

77% obyvateľov a na kanalizáciu menej ako 50% obyvateľov okresu Púchov. Projekt toto 

číslo výrazne zlepší“. 

 

Pre viac informácií o projekte kliknite na http://www.povs.sk/puchov-1-etapa/. Považská 

vodárenská spoločnosť pripravuje dva ďalšie podobné projekty na vybudovanie 

kanalizácie – prvý v obci Pruské a Bohunice, druhý v obci Lednické Rovne a Dolná 

Breznica. Cieľom je opätovne zvýšiť kvalitu životného prostredia resp. kvalitu života 

obyvateľov v regióne. 
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