
ZÁPIS č. 09/2017 

Zo stretnutia na stavbe:  

IBV Záhumnie –inžinierske siete, prístupové miestne komunikácie 

 Objekt:  SO 01 prístupové miestne komunikácie 

   

                          Konaného  dňa  6.9.2017 o 9,00  hod. na tvare miesta  na Prašnej ulici  v Krásnej                                     

 

Prítomní:- podľa prílohy č.1    

  

Úlohy z min.KD: 

- úloha č.1 splnená 

- úloha č. 2 priebežne trvá 

- úloha č. 4 – prítomní berú na vedomie, pred asfaltovaním cesty bude nutné okolie šácht ešte 

prehutniť 

- úloha č.5 – priebežne sa plní 

- úloha č.6 - fy Tris  nacení predmetné práce max. do budúceho KD 

- úloha č.7 – vjazd je sprejazdnený, cca o týždeň budú osadené dopravné značky podľa odsúhlasenia 

KDI 

 

Dnešného dňa bolo dohodnuté: 

- Úloha č.3( z min. KD) – Kolízia vsakovacích šácht a obrubníkov cesty. Pán Oberle – dodávateľ 

liatin.poklopov hovoril, že ten poklop, ktorý bol navrhovaný vrámci PD nie je možné osadiť, pretože 

obdĺžnikové sa vyrábajú len na rozmer 400 mm, čo však nie je možné osadiť, keďže šachty majú byť 

prielezné. V PD je navrhovaná mreža na rozmer 1000mm prierez, avšak zároveň je  navrnutá 

bet.vsakovacia šachta s kónusom, ktorá  ma priemer 600mm. Pán Oberle slúbil poinformovať sa 

u výrobcov aká mreža by bola vhodná pre tento prípad. Pán Richweis, sľúbil spočítať kolízne šachty. 

Na budúci KD na základe nových  informácii sa táto otázka bude riešiť ďalej. 

 

- 1. Hydrant č. H9P je osadený až v súkromnom pozemku č. 9590, p.Koporová toto prerokuje 

s pánom Ing. Vašivom – dozorom VVS a.s.  a poinformuje o riešení na ďalšom KD. 

 

- 2.Počas kontroly trás IBV vrámci KD  sa zistilo, že veľa obrubníkov pri vjazdoch  na súkr.pozemky  

je poškodených, resp. vytlačených z pôvodnej polohy.  Všetky tieto poškodenia budú opravované 

pred asfaltovaním. Predbežný predpoklad je taký, že tieto opravy bude odborne realizovať fy Tris, ale 

budú to uhrádzať majitelia prislúchajúcich pozemkov, u ktorých je veľká pravdepodobnosť 

poškodenia z ich strany pri výstavbe domov.  Pán starosta, resp. pani Bodnárová  dajú  túto 

informáciu na stránku IBV.  

 

-3. Na trase B ( v situácii ciest označené ako rezy 1B,2B,3B) sa na severnej strane cesty nenachádza 

chodník. Tým pádom sú elektrické rozvodné skrine osadené v kolízii s obrubníkmi. Pán Behún sa 

pokúsi pozisťovať na VSDS preložku týchto skríň priamo na hranicu súkr.pozemkov. Jedná sa o 3 

súbory el.skríň, ktoré je nutné posunúť cca o max.15-20 cm. 

 

 

 



 

 

Ďalší  KD sa uskutoční cca o 2 týždne, resp. podľa potreby na základe telefonického pozvania na 

stavenisku  
 

Pozn. Pán Richweis spočítal počet vsakovacích jám, ktoré sú v kolízii s obrubníkmi – ku dňu 8.9. je 

ich 23 ks. 

 

 

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

jeho obdržania. 

 

 

 

V  Košiciach, dňa  10.9.2017                                                                     Zapísal:  Ing.K.Koporová 

mailto:k.koporova@centrum.sk

