ZÁPIS č. 8
Zo stretnutia na stavbe:
IBV Záhumnie –inžinierske siete, prístupové miestne komunikácie
Objekt: SO 02 Vonkajšie rozvody pitnej vody
Objekt: SO 03 Splašková kanalizácia tlaková
Konaného dňa 26.10.2015, od 14,00-15,00 hod. konaný na miestnom úrade v Krásnej

Prítomní:

za VVS: Ing.Dubovský-výr.nám, Ing.Kaliňák-techn.nám.
za OZ IBV Záhumnie: p.Bodnárová, p.Koporová,
za MÚ Krásna : JUDr.Kažimír
za dodávateľa: V.Oberle

- Kontaktná osoba na technické veci za VVS: Ing. Bereš, tel: 0902 968 261, e-mail: michal.beres@vodarne.eu, prípadne
Ing.Fusek, 0911 080 598, e-mail: stefan.fusek@vodarne.eu,
- Kontaktná osoba na technické veci za OZ: Ing. Koporová, tel: 0907 946 104, e-mail: k.koporova@centrum.sk

Dnešného dňa bolo dohodnuté:
- ostrý prepoj na vodovod na ulici Družstevná je prevedený spoločnosťou VVS, vodovodný systém
je natlakovaný na prevádzkový tlak, v najbližšej dobe bude natlakovaný aj kanalizačný rozvod tých
rozvodov ktoré sú už zrealizované.
- zajtra, t.j. 27.10. 2015 sa začne realizovať výkop pre kanalizačný rozvod na Zelenej ulici. Výkop
bude vedený tak, aby boli dodržané ochranné pásma od exist.sietí. V mieste križovania s prípojkami
do domov je nutné riešiť ručný výkop. Na danom mieste sú vytýčené siete vodovodu, plynu, elektriny
a telekomunikácii. Po výkopoch dodávateľ výkopových prác zabezpečí výkop proti prepadnutiu
a položí lávky na prechod do domov. Po položení rozvodov sa tento výkop zasype. Po sadnutí bude
povrch zabetónovaný.
- Na minulých KD bolo dohodnuté, že navrhované WŠ v severnej časti IBV nebudú realizované ,
budú však z ver. rozvodov vyvedené prípojky k jednotlivým domom. Občianske združenie na
najbližšom výbore dohodne a rozhodne ktoré prípojky bude nutné zrealizovať. Jedná sa o tieto
č.parciel ( č.domov podľa elektoinštal.výkresov): č.p.9551 (20), č.p.9550 (21), č.p. 9578 (186), č.p.
9573/1(202).
- pozemok č. 9533 ( vedľa Družstevnej ulice) je medzičasom rozdelený na 2 parcely a to : 9533/1
a 9533/2, ( domy 13, 14) kde majiteľ požaduje 2 x prípojky, ktoré neboli pôvodne schválené (v PD
len jedna). Obč.združenie na výbore upresní, ktoré prípojky je nutné vykopať. Takisto pre
pozemok oproti a to č. 9532 (12) je v pôvodnej dokumentácii napojený na prípojky V+K , však v
podkladoch o úhrade nefiguruje.
- Na Družstevnej ulici– vetva T5VI -T5IV – tlak.kanalizácia bude vykopaná zo severnej stany v takej
dĺžke aby do budúcna mohli byť napojené priľahlé domy.

- Nadzemný hydrant HN1 100 ( Na Družstevnej ulici) podľa dokumentácie vychádza do stredu
chodníka, čo nie je vhodné. Vhodnejšie je tento hydrant osadiť na protiľahlú stranu do časti zelene.
(Najlepšie medzi hranice pozemkov č. 9527 a 9529, ktoré bude nutné vytýčiť) . Projektant
Ing.Bandler toto riešenie odobrí na odbore HaZZ do stredy 28.10.2015 a zapíše o tom záznam do
stav.denníka.
- Výkopy a realizácia potrubia na št.ceste II./552 Ukrajinská, na Prašnej sú prísl.úradmi odsúhlasené
od 3.11-15.11.2015. Štartovací výkop, bude realizovaný na súkr.pozemku č. 5853/9 a 5853/1, kde
majiteľ si žiada, aby po výkopových prácach bolo všetko dané do pôvodného stavu.
- Obnažené výkopy na Družstevnej ulici po uložení rozvodu a prísl.vrstiev, po natlakovaní je možné
kvôli bezpečnosti už zasypať.

Ďalšie stretnutie sa uskutoční 2.11.2015 (pondelok) o 14,00 na obecnom úrade v Krásnej.
V Krásnej, dňa 26.10.2015
Zapísal: Ing.K.Koporová
Pozn: Prípadné výhrady k zápisu môžete poslať na e-mail k.koporova@centrum.sk do 2 dní od
jeho obdržania.

