
ZÁPIS č. 9

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,
za OZ  IBV Záhumnie: p.Bodnárová, p.Koporová,
za MÚ Krásna : JUDr.Kažimír

- 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: 
-   projektant Ing.Bandler skreslí skutkový stav V+K  ku dňu 2.11.2015 -  odsúhlasené zmeny 
a úpravy  počas realizácie  a takto upravená výkresová  dokumentácia bude doručená 1x na VVS

- cca v stredu t.j. 4.11.2015  by mala byť k dispozícii špeciálne potrubie určené na pretláčanie pozdĺž 
Ukrajinskej ulice.  Na štvrtok, 5.11.2015 je dohodnuté  pretláčanie popod št. cestu Ukrajinská, 
dovtedy dodávateľ výkopových prác pripraví na základe inštrukcií fy Doryt štartovaciu  a cieľovú 
jamu. Dodávateľ dostal  podklady – vyjadrenia k podzemným sieťam, tieto siete boli vytýčené 
v teréne správcami sietí, odsúhlasené stanoviská dotknutých orgánov, odsúhlasené dočasné 
dopr.značenie v mieste výkopu. Doporučujeme, ale v mieste budúceho výkopu urobiť sondu, kvôli 
skutočnému umiestneniu sietí.

-  projektant samostatným zápisom odsúhlasil nové umiestnenie nadzemného  hydrantu a to 
v blízkosti najbližšej križovatky. Nové umiestnenie Hydrantu HN1 100 bude  v zelenom páse  cca pri 
rozhraní dvoch pozemkov a to č.p. 9529 a č.p 9527,  a vo vzdialenosti  0,5 m od hraníc týchto 
pozemkov od verejného priestranstva a zároveň aby bol vzdialený od RD min.5,0 m. Hranica týchto 
pozemkov bude vytýčená geodetom. 

Ďalšie stretnutie sa uskutoční 9.11.2015 (pondelok) o 14,00 na obecnom úrade v Krásnej.

V Krásnej, dňa  2.11.2015

Zapísal:  Ing.K.Koporová

Pozn: Prípadné výhrady k zápisu môžete poslať na e-mail k.koporova@centrum.sk do 2 dní   od    
jeho obdržania.

mailto:k.koporova@centrum.sk
mailto:michal.beres@vodarne.eu

