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Kanalizácia Klokočina a  Šúdolská dolina 

 

-Klokočina je v súčasnosti odkanalizovaná – kanalizácia je v správe ZsVS, a.s. 
 
-v rokoch 2012-2014 bola odkanalizovaná mestská časť Kynek – financovanie z Eurofondov  
 a spoluúčasť ZsVS,  v rámci  stavby „Nitra – dobudovanie kanalizácie“ (predmetom stavby boli len tie  
 stavby, ktoré mali do podania žiadosti na Eurofondy stavebné povolenie) 
 
-v súčasnosti sú vypracované projektové dokumentácie vrátane vydaného stavebného povolenia a to: 
 „Kanalizácia Kynek – II.etapa“ a „Kanalizácie Kynek II.etapa pokračovanie“ . Predmetom projektových  
 dokumentácii je odkanalizovanie Šúdolskej doliny smerom na mestskú časť Kynek (z toho dôvodu je  
  názov Kynek kanalizácia) a časti mestskej časti Kynek 
 
-v roku 2015 a 2016 ZSVS, a.s. zrušila malú ČOV  na ul. Pod Hájom a vybudovala výtlak a časť  
 gravitačnej kanalizácie smerom ku kostolíku na Kyneku (vytvorenie možnosti gravitačného  
 odkanalizovania časti Šúdolskej doliny – ul.Pod hájom a ulíc mestskej časti Kynek Pod Trnkami  
 a Drieňová) 
 
-v roku 2016-2017 ZsVS a.s. vybudovala časť kanalizačnej stoky „B“ – I.etapa (km 0,000-0,252) na  
 Šúdolskej ul. , s napojením na jestvujúcu kanalizáciu na Kyneku, s napojením na Ovocinársku ul. 
 
-v roku 2017 mesto Nitra pokračovalo vo výstavbe kanalizácie na Šúdolskej ul. – stoka „B“ – II.etapa 
(km 0,252-0,429) s uvedením stavby do trvalého užívania 05/2018  
 
-Šúdolska cesta (stoka B)  a ul. Pod Hájom (stoka A ) sú dôležité pre vytvorenie možnosti  
 odkanalizovania naväzujúcich, bočných ulíc 
 
-v roku 2018 mesto Nitra plánuje pokračovať vo výstavbe kanalizácie na ul. Šúdolská – stoka „B“ – III.- 
 V.etapa. – km 0,429-1,193  (presun investícii z roku  2017) . Výstavbou  bude vytvorená možnosť   
 odkanalizovania bočných ulíc – ul.Antona Točíka, ul.Pažitná, ul. Pod briežkom, ul.Jarabinová a ďaľších  
 novovzniknutých ulíc v rámci budovanej zástavby  individuálnymi developermi 
 
- v rámci výstavby kanalizačných stôk sú budované aj kanalizačné odbočenia k jednotlivým  
  nehnuteľnostiam, ukončené odovzdávajúcou domovou kanalizačnou šachtou. 
 
-úsek kanalizačnej stoky „B“ – km 1,193- 1,369 je v súčasnosti vybudovaný (IBV Stomont). Po  
 vybudovaní dôjde k zrušeniu čerpacej stanice splaškových odpadových vôd, ktorá bola súčasťou IBV  
 Stomont. 
 
-na ul. Šúdolská zostáva dobudovať ešte VI.etapu (stoka B – km 1,469- 1,714, t.j.cca 245 m)   
 
-v súčasnosti má mesto v mestskej časti Klokočina pripravené rekonštrukcie vnútroblokových kanalizácii  

• Povážská ul. č.8-12                         
• Alexyho 12-16                                  
• Beethovenová 6-8                            
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• Bizetová 1-11                                
• Beethovenova 3-9                         

 
-mesto Nitra z roku 2017 presúva na rok 2018 v investičnom plán vnútroblokovú kanalizáciu na ul.  
 Povážská 8-12 
 
 
V rámci Šúdolskej doliny – (povolené stavby) , zostáva dobudovať nasledovné : 
 

Názov ulice 

Ul. Pod Hájom  
-stoka „A“ PVC DN 300 dĺ.1109m 
km 0,043-1,152 
Ul.A.Točíka  
– stoka B10-PVC DN 300 dĺ.235,0 
-kanalizačné odbočenia 
Ul.Pažitná 
-stoka B9-PVC DN 200 dĺ.80,0m 
-výtlak Vb9 – HDPE D63 – 118,0m 
-čerpacia stanica 
-el.prípojka  
-ASRTP 
-kanalizačné odbočenia 
Ul.Jarabinová 
-stoka B2 – PVC DN 300 dĺ.167m 
-kanalizačné odbočenia 
Ul.Pod briežkom 
-stoka B8-PVC DN 200 dĺ.101,0m 
-čerpacia stanica 
-výtlak Vb8-HDPE D63 dĺ.136,0m 
-el.prípojka  
-ASRTP 
-kanalizačné odbočenia 
Ul.Pod kaplnkou 
-stoka A10 – PVC DN 300 – 326,0m 
-kanalizačné odbočenia 

 
 


