
     Z á p i s 

z kontrolného dňa konaného dňa 7.3.2012 na stavbe „Rekonštrukcia mosta č. 544 001 – 003 

Orlov- povodňová škoda“ 

 

   

Prítomní podľa prezenčnej listiny 

 

Priebeh rokovania: 

  

 Kontrolný deň  bol zvolaný pozvánkou riaditeľa SÚC PSK Ing. Kozáka. Po obhliadke stavby 

mosta rokovanie pokračovalo na obecnom úrade v Orlove. 

 Pozvaných privítal Ing. Kozák a oboznámil ich s účelom kontrolného dňa, t.j. s upresnením 

harmonogramu výstavby a doriešením uloženia vodovodu na nosnej konštrukcii. 

 Podľa vyjadrenia zástupcu zhotoviteľa  Ing. Martinka s prácami začnú 12.3.2012 (debnenie, 

vystužovanie, betonáž mostovky) a predpokladajú že zmluvný termín ukončenia stavby bude skrátený. 

 Zástupcovia Podtatranskej vodárenskej spoločnosti (PVS) potvrdili záujem o uloženie 

vodovodu na moste, keďže majú zmluvne potvrdené dodávky a potrubie bolo uložené aj na starom 

moste. Ku spôsobu ukotvenia vodovodu na moste, na železobetónové predpäté nosníky, bola zo strany 

zhotoviteľa zopakovaná výhrada, že vŕtanie do steny predpätého nosníka nie je prípustné, lebo by to 

mohlo poškodiť predpínacie káble. Nový návrh kotvenia predloží PVS na odsúhlasenie investorovi 

v termíne do 20.3.2012 po predchádzajúcom schválení Ing. Romanom z firmy Isprim, s.r.o. Prešov. Po 

uzavretí tejto problematiky Ing. Kozák poďakoval pracovníkom PVS za účasť na rokovaní. 

 Následne zástupcovia zhotoviteľa informovali prítomných o predkladaných dokladoch na 

návrh dodatku ku ZoD. Predmetom dodatku  sú nezrovnalosti vo výkazoch podľa projektovej 

dokumentácie a požiadavkami stavby. Podklady boli odovzdané investorovi za účelom kontroly 

a odsúhlasenia. 

 Starosta obce Orlov vyslovil požiadavku dobudovať osvetlenie chodníkov na moste a uložiť 

vedenie drôtového rozhlasu. Projektová dokumentácia mosta neobsahuje objekt „Osvetlenie 

chodníkov”, preto bolo dohodnuté, že projektovú dokumentáciu spracuje firma Isprim s.r.o.. 

 Zástupcovia firiem EUROKOV ORLOV a  PL - PROFY s.r.o. potvrdili v závere rokovania 

požiadavku na dodávku vody potrebnej na prevádzku svojich firiem.  

Poslanec Z PSK a predseda komisie dopravy Ing. Sokol podporil snahu zabezpečiť dodávku 

vody do závodov na druhej strane rieky Poprad. 

 Ing. Kozák poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a kontrolný deň ukončil. 

 

Zapísal: Ing. Terpák Tibor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Prezentačná listina – str. 2 

 



 


