
ZÁPIS č. 08/2017 

Zo stretnutia na stavbe:  

IBV Záhumnie –inžinierske siete, prístupové miestne komunikácie 

 Objekt:  SO 01 prístupové miestne komunikácie 

   

                          Konaného  dňa  15.8.2017 o 10,00  hod. na tvare miesta  na Prašnej ulici  v Krásnej                                     

 

Prítomní:- podľa prílohy č.1    

  

Úlohy z min.KD: 

 

-  úloha z min.KD č.7 – č.2  dohodnuté, práce pokračujú v zmysle zápisu, úlohy č.3 a č.4 trvajú 

-  úloha č.5 trvá, bude požiadavka prednesená na výbore 

-  úloha 6.  - na trase A boli bet. poklopy vsakovacích jám upravené do požadovanej výšky 

 

Dnešného dňa bolo dohodnuté: 

1.  Pani Bodnárová vzniesla požiadavku na dodávateľskú firmu ohľadom umiestnenia 

medziskládky, kde sa umiestňuje zásypový  materiál, ktorá sa nachádza v blízkosti Prašnej ulice. 

Obyvatelia tejto ulice sa sťažujú na veľký hluk a prašnosť, hlavne v tomto suchom období.  Prítomní 

sa dohodli na premiestnení  tejto medziskládky  na pozemok – ( cirkevný), lúku  za hlavnú výstavbu 

IBV popri trase A smerom na Košickú Polianku. Po ukončení prác a zlikvidovaní medziskládky 

dodávateľ je povinný dať tento pozemok do pôvodného stavu. 

 

2.  Na trase A sú mnohé obrubníky osadené len minimálne do betónového lôžka. Žiadam dodávateľa 

o dobetónovanie v kritických miestach. 

 

3.  Na jednej vsakovacej jame  ( trasa A) je už osadená liatinová mreža, ktorá je však okrúhla. V PD 

je navrhovaná obdĺžniková. Vzhľadom k tomu, že šachty sú osadené  tak, že cestné obrubníky ju  

musia obísť, kruhová nie je vyhovujúca. Dodávateľ vsakovacích šácht fy Oberle s.r.o. bude musieť 

ich   vymeniť podľa  schválenej PD za obdĺžnikové. 

 

4.  Dodávateľ práv fy Tris upozorňuje na skutočnosť, že zemina okolo vsakovacích šácht – hlavne 

II.etapa  ( 7 vsakov na trase A smerom na Koš. Polianku), ktoré boli zrealizované tento rok  môže 

sadať a klesnúť. Aj momentálne  - obrubníky osadené v bezprostrednej blízkosti vykazujú mierne 

sadanie.  Pred asfaltovaním cesty, ktoré sa predpokladá až na budúci rok, tieto miesta sa budú musieť 

opäť prehutniť. 

 

5.  Teleso cesty – trasy A vrámci cirkevných pozemkov je osadené vyššie oproti okolitému terénu. 

Pán starosta s fy Tris sa dohodli na priebežnom zasypávaní násypu cesty zeminou  z vonkajšej strany  

hlavne od  východu. 

 

6.  Podkladové vrstvy  cesty  - výjazd na  miestnu komunikáciu – Krásna – Koš.Polianka je  

prevedený. V tomto mieste je prevýšenie podľa výškového zamerania fy Tris 2,43 m. Projekt však 

počíta len s úpravou terénu vo výške hrúbky telesa cesty. V tomto mieste, mieste prevýšenia - bolo 



nutné podklad spevniť lomovým kameňom. Fy Tris dodá cenovú ponuku  a vyčísli práce spojené 

s prácou na umiestnení a zhutnení tohto podkladu, ktoré sú nad rámec PD. 

 

7.  Cca od budúceho týždňa , by mal byť tento vjazd sprejazdnený pre  nákl.autá  pre výstavbu 

RD pre členov IBV Záhumnie Krásna. Podľa slov p.starostu od 28.augusta by mali byť  osadené  

dopr. značky, aj značky na Prašnej ulici ( zápisy v predošlých KD) 

 

 

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  16.8.2017                                                                     Zapísal:  Ing.K.Koporová 

mailto:k.koporova@centrum.sk

