
 
 
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vl. č. 10546/L  tel.: +421 (0) 41 707 1792 

IČO : 36 672 297    fax: +421 (0) 41 707 17 56 

IČ DPH : SK2022238900    e-mail: dusan_suty@sevak.sk 

Bankové spojenie : 12404432/0200                http://www.sevak.sk   

 
 
 

Zápis  
Z kontrolného dňa stavby: „Považský Chlmec – stoková sieť“, konaného dňa 26.7..2017  

v zasadačke SEVAK – u,  a. s. Žilina.   
 

 
Prítomní na kontrolnom dni, podľa prezenčnej listiny.  
 
Na kontrolnom dni sa dohodlo nasledovné:   
 
 

1. Zhotoviteľ stavby upozornil na skutočnosť, že v PD nie je uvažované povrchové 
odvodnenie na ul. „ Pri Kysuci“, v celej dĺžke budovanej splaškovej kanalizácie. Túto 
ulicu by chcel Zhotoviteľ zaasfaltovať v termíne do 15.8.2017.   

2. Taktiež Zhotoviteľ upozornil na skutočnosť, že  cesta na ul. „Pri Kysuci“ sa má priečne 
vyspádovať tak, aby dažďová voda z cesty odtekala do „ rygolu“ povrchového 
odvodnenia (v súčasnej dobe je prevažne „klopená „ opačnesmerom  na rodinné domy), 
čo znamená, že na jednej strane vozovky ( pri rodinných domoch ) sa zvýši výška 
asfaltu ( nastane problém zvýšenia vjazdov pre rodinné domy z cesty ) a na druhej 
strane cesty bude nedostatočná hrúbka asfaltu, pre zaťaženie vozovky od dopravy. Na 
tejto ceste chýbajú aj jednotlivé konštrukčné vrstvy  podložia vozovky. Z tohto dôvodu 
je nutné stretnutie Investora zo zástupcami mesta Žilina, na doriešení tohto stavu.  
Zodpovedný: Investor                              Termín: 2.8.2017 

3. Investor požaduje od projektanta prehodnotiť šírku odvodňovacích žľabov, pretože 
v niektorých úsekoch  cesty ul. „ Pri Kysuci“, ( pri osadení naprojektovaných 
odvodňovacích žľabov), by bola ulica úzka na prejazd dopravy.  
Zodpovedný: Projektant                            Termín: 31.8.2017 

4.  Investor stavby prerokuje zo zástupcami mesta šírku asfaltovania vozovky na ul. Na 
Hôrku“ z dôvodu rozdielnej šírky  súčasnej vozovky na ulici.  
Zodpovedný : Investor                               Termín: 31.8.2017 

5. Zhotoviteľ  stavby  na ul.  „Pri Kysuci “ z dôvodu „zmeny“ dimenzie plynu na DN 250  
(v PD je DN 100 ), žiada znížiť niveletu splaškovej kanalizácie na Stoke A2a od šachty 
3A2a – po ČS o 600 mm ( tiež znížiť osadenie ČS ).  
Zodpovedný: Projektant                              Termín: čo najskôr.  

6. Taktiež požaduje Zhotoviteľ na ul. „Na Majerisko“ zmenu hĺbky osadenia dažďovej 
kanalizácie od šachty 1D3 – 7D3 a splaškovej kanalizácie od šachty 4A2 – 10A2 ( pri 
zachovaní sklonu spádovania, budú obidve kanalizácie v rovnakej úrovni ).  
Zodpovedný: Projektant                               Termín: čo najskôr 

7. Z priestorových dôvodov sa na stoke A2a1 na ul. „ Vysoká“,  nezrealizovala šachta 
splaškovej kanalizácie 9A2a1. Priestor medzi šachtami Š10A2a1 a Š8A2a1je cca. 50 m.  

8. Zaistenie stability jestvujúcej trafostanice „ štetovnicami“ budú uvažované ako naviac 
práce. Zhotoviteľ predloží Investorovi cenovú kalkuláciu a foto dokumentáciu.  
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9. Kanalizačné odbočenia sa budú robiť ku každému rodinnému jestvujúcemu RD, podľa 
skutkového stavu ( pre 1 RD, bude kanalizačná prípojka DN 150, pre viacero RD, bude 
„ združená“ kanalizačná prípojka DN 200 ).   Úloha trvá.  
 

10. Ďalší kontrolný deň stavby sa bude konať v stredu t. j. 2.8.2017 o 9,00 hod. 
v zasadačke SEVAK –u.  

 
 

 
Zapísal: Ing. Šutý 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


