
Zápis 
z   pracovného rokovania stavby 

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“ , 
ktoré sa konalo dňa 04. 09. 2015 v obci Petrovice 

 
Prítomní:  
Za OÚ Petrovice : p. starosta Ing. Pláňavský 
Za stavebný dozor : Ing. Duranka, Ing. Novotný, Ing. Štibraný 
Za zhotoviteľa  : p. Mutiš, Ing. Berec, Ing. Országh 
Za SEVAK, a. s. Žilina : Ing. Kvaššayová,  
 

           Pracovné rokovanie sa uskutočnilo za účelom prerokovania úpravy a likvidácie skládok na území 
obce, konečných úprav miestnych a štátnej komunikácie a ďalších požiadaviek obce. 
 
Skládky : 
 
Uložená zemina pri futbalovom ihrisku – zhotoviteľ zabezpečí úpravu buldozérom do figúr. 
Pred vstupom do Petrovíc pri potoku je potrebné znížiť uložený val, vyviesť prebytočnú zeminu 
k futbalovému ihrisku a upraviť koryto potoka do pôvodného stavu do 30. 09. 2015 
Po ukončení drvenia betónov na ČOV Bytča zhotoviteľ postupne začne s drvením asfaltov 
v jednotlivých obciach. V obci Hvozdnica budú asfalty spracované najneskôr do 31. 10. 2015. 
 
Štátna a miestne komunikácie : 
 
Štátna komunikácia bude do konca októbra 2015 dočasne upravená v súlade s rozhodnutím cestného 
orgánu  na zimnú údržbu. 
Miestne komunikácie – do 11. 09. 2015 pripraví zhotoviteľ návrh miestnych komunikácií, kde boli 
zrealizované práce v minulom roku, resp. v jarných mesiacoch tohto roku, kde by bolo možné 
zrealizovať konečné úpravy do knca roku 2015. Dňa 17. 09. 2015 od 9,00 hod. sa uskutoční po týchto 
komunikáciách pochôdzka, kde sa určí presný rozsah úprav. 
Zhotoviteľ ihneď zabezpečí dosypanie výtlkov na miestnych komunikáciách, taktiež dosypanie 
poklesnutých prekopaných odbočení na štátnej komunikácii smerom na vyšný koniec obce.  
Zástupca zhotoviteľa  predloží odsúhlasenie zmeny technológie pretláčaním na prekopanie odbočení SD, 
PMO a správcu komunikácie. 
Zhotoviteľ predpokladá, že práce v štátnej komunikácii smer na Setechov by mali byť začaté po 09. 09. 
2015 po odsúhlasení nového podzhotoviteľa Wipex Liptovský Mikuláš. 
 
Ďalšie dohody 
 
Zhotoviteľ zabezpečí vyčistenie a odstránenie poruchy, ktorá sa prejavuje výtokom vody z prvej šachty 
za tabuľou Petrovice. 
Zhotoviteľ a stavebný dozor  prekontrolujú, či boli vyvedené odbočenia pre revidované doplnené stoky 
a združené odbočenia z hlavnej stoky. V prípade, že neboli zrealizované zabezpečí ich realizáciu v čo 
najkratšom možnom čase. 
 
Zapísala: Ing. Kvaššayová 


