
ZÁPIS č. 10/2017 

Zo stretnutia na stavbe:  

IBV Záhumnie –inžinierske siete, prístupové miestne komunikácie 

 Objekt:  SO 01 prístupové miestne komunikácie 

   

                          Konaného  dňa  26.9.2017 o 10,00  hod. na tvare miesta  na Prašnej ulici  v Krásnej                                     

 

Prítomní:- podľa prílohy č.1    

  

Úlohy z min.KD: 

- úloha č.3 splnená – dohodnutý  postup prác – okrúhle poklopy na vsakovacích jamách ostanú tie 

ktoré dodal pán Oberle, obrubníky budú obchádzať tieto vsaky obdĺžnikovo – počet 23 ks 

- úloha č. 1 - Hydrant č. H9P  - Pán Oberle v najbližšom čase urobí výkop a vodárne preložia tento 

hydrant – p.Koporová dohodla so zástupcom vodární p.Bérešom to, že keď bude urobený  výkop 

vodárne urobia preložku 

- úloha č. 3 pán Behún dohodol s elektrárňami posun el.skríň na trase B ( 1-3B) v počte 5 ks cca o 20 

cm na hranicu pozemku, upozorňuje však, že jedna zo skríň je centrálna a pri preložke bude nutné 

odpojiť túto časť zo siete 

 

Dnešného dňa bolo dohodnuté: 

 

1.  Na KD sa zúčastnil aj geodet p. Orosz, ktorému bolo zatiaľ ústne zadané, že môže sa pripravovať 

na porealizačné zameranie ciest – obrubníkov, ktoré budú slúžiť už ku predbežnému užívaniu stavby. 

Predpoklad ukončenia ukladania obrubníkov je druhá polovica októbra, kedy môže už geodet 

nastúpiť na meracie práce.  Porealizačné zamerania vody, kanalizácie, el.rozvodov a rozvodných 

skríň sú k dispozícii od správcov týchto sietí. 

 

2. Tam, kde vychádzajú vysoké násypy pre odsadenie chodníka a výkopy by mali zasahovať do 

súkromných pozemkov, v tých častiach sa bude realizovať chodník – násyp v zúženom profile, tak, 

aby násyp v prirodzenom sklone nezasahoval na súkromné pozemky.  

 

3. Na ul.Zelenej doteraz sú osadené ploty na okrajoch súkr.pozemkoch, kde má viesť cesta podľa 

projekt dokumentácie a stavebného povolenia. Dotknutí vlastníci budú vyzvaní p. starostom na 

odstánenie  týchto plotov, resp. po dohode s fy Tris, ktorá im ich odstráni. Na týchto pozemkoch sa 

nachádzajú aj stromy, ktoré na základe právoplatného  rozhodnutia je možné vyrúbať. Toto na 

základe samostatnej objednávky MČ Krásna  zariadi pán Šefčík. Termín do 6.10. 2017. 

 

4. Na základe pripomienky p.Bodnárovej že na Družstevnej ulici, v miestach kde sa robili prípojky 

a vsaky a aj napriek zásypom sa robia veľké výmole, prosí fy Tris o zásyp týchto jám v čo najbližšom 

čase.  

 

Ďalší  KD sa uskutoční cca o 2 týždne, 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  28.9.2017                                                                     Zapísal:  Ing.K.Koporová 

mailto:k.koporova@centrum.sk

