
ZÁPIS č. 05/2017 

Zo stretnutia na stavbe:  

IBV Záhumnie –inžinierske siete, prístupové miestne komunikácie 

 Objekt:  SO 01 prístupové miestne komunikácie 

   

                          Konaného  dňa  12.6.2017 o 9,30  hod. na tvare miesta  na Prašnej ulici  v Krásnej                                     

 

 

Prítomní:- podľa prílohy č.1    

  

Dnešného dňa bolo dohodnuté - úlohy z min.KD: 

-  Prechody el.rozvodov cez jednotlivé úseky ešte nie sú  kompletne presondované a určený ich 

presný počet a hĺbka. Medzi OZ IBV a dodáv.fy TRIS bola uzavretá dohoda na jednotkové ceny za 

rôzne technické riešenia.  Každý prechod sa bude riešiť individuálne – zákresom a zápisom 

v stavebnom denníku. Kde bude  hĺbka prechodov  dostatočná    a zemina nad nimi bude vykazovať 

dostatočnú únosnosť, prijme sa jednoduchšie a technicky menej náročné riešenie. 
 

- Vetva B – Zelená ulica –  tento úsek je už  čiastočne urobený 
 

- Na vetve B – v častiach priečnych rezov 1B – 3B   - tento úsek podľa riešenia popísaný v min.KD 

je už zrealizovaný 

  

Nové úlohy: 

-  Označenie staveniska a dopr.značenia – pán starosta informoval o tom, že prísl.značky sú 

navrhnuté a odsúhlasujú sa toho času. na dopr.inšpektoráte. Od júla  bude platiť zákaz vjazdu autám 

nad 3,5 t. Vjazd len na výnimky udeľované Miestnym úradom. Budú o tom upovedomení listami 

dotknutí obyvatelia obce Krásna.  Fy Tris do konca týždňa dorobí oznamovacie tabule pri vjazdoch 

na pozemkoch.  
 

-  Na otázku pána Behuna , kedy by mohli prísť elektrárne osadzovať sĺpy ver.osvetlenia, tak 

približne na august, keby by mohli ich začať  osadzovať na vetve A – smer na Koš.Polianku 
 

-  Po osadení obrubníkov fy Tris vyspraví terén okolo obrubníkov v časti smerom k zelenému 

pásu cca  v šírke cca 0,5 m a napojí terén na existujúci pôvodný terén 

 

- na vetve D – v mieste slepej ulice bude nutné napojiť ešte dva pozemky na vodovod a kanalizáciu. 

Fy Tris  urobí v danom mieste výkopy – spoločný pre oba pozemky, pani Bodnárová zistí na VVS 

podmienky napojenia týchto pozemkov a časový horizont. 

 

Ďalší  KD sa uskutoční cca v prvom júlovom týždni, resp. podľa potreby na základe telefonického 

pozvania na stavenisku  
 

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

jeho obdržania. 

 

V Košiciach, dňa  13.6.2017 

 

Zapísal:  Ing.K.Koporová 

mailto:k.koporova@centrum.sk

