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Obci Jovsa bola schválená žiadosť o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre 

projekt „Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa“ v rámci Operačného programu: Integrovaný 

regionálny operačný program, Prioritná os: 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na 

životné prostredie, Investičná priorita: 4.2 – Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom 

splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali 

v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek, Špecifický cieľ: 4.2.1 – Zvýšenie podielu 

obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd 

verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie. Zmluva o NFP nadobudla 

účinnosť dňa 25.09.2020.  

  

Primárnym cieľom projektu je zlepšenie kvality života v zemplínskom regióne v sektore 

vodného hospodárstva prostredníctvom budovania verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej 

výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2 000 EO, podľa aktualizovaného 

Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS.  

Projekt je rozdelený do jednej hlavnej aktivity:               

1. Budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou 

verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2 000 EO, podľa aktualizovaného Národného 

programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS 

 

 

Zámerom projektu je prostredníctvom vybudovania vodovodnej siete v obci Jovsa 

zabezpečiť bezproblémovú dodávku pitnej vody pre obyvateľov, zvýšiť podiel obyvateľstva so 

zlepšeným zásobovaním pitnou vodou z verejného vodovodu, zlepšiť podmienky a prístup k pitnej 

vode pre obyvateľstvo v regióne s deficitom pitnej vody, v ktorých voda na zásobovanie nespĺňa 

požiadavky na pitnú vodu v zmysle integrovaného manažmentu vodných zdrojov podľa Vodného 

plánu Slovenska a tak odstrániť problémy s nedostatkom a kvalitou pitnej vody. 

 

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu hlavnej aktivity projektu: 947 411,34  EUR. 

 

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 940 019,23 EUR. 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program. 
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