
MsV Č. 3 — Ferčekovce, Spišská Nová Ves

Záznam

z pracovného stretnutia vedenia mesta SNV s obyvateľmi Ferčekoviee

MIESTO: Msti SNV — Radnica

PROGRAM: Prejednanie pripojky spláškovej kanalizácie z lokality Malé Pole Ferčekovce

Spišská Nová Ves.

PRÍTOMNÍ: PhDr. Ján Volný, PhD. — primátor mesta SNV
Mgr. Lea Urečková — zástupkyňa primátora
PhDr. Miroslav Scmeš, PhD. — zástupca primátora

Ing. Gonda — vedúci oddelenia
Ing. Harabinová — PVPS, a.s., SNV
Ing. Babíková — projektant
Ing. Derféni — DEVEX, spol. s r.o.
p. Andreanský, p. Dzurenda, Ing. Uhliar, Ing. Pastiran, Ing. Majerník

Predmetom pracovného strctnutia bok prejednanie pripojky spláškovej kanalizácie

z lokality Malé Pole Ferčekovce SNV do kanalizácie na Muránskej ulici a odvádzanie

dažďovej vody z miestnej komunikácie a zo striech rodinných domov. Investorom stavby je

DEVEX, spol. s r.o., ktorý v danom území realizuje pripravu územia pre výstavbu rodinných

domov v počte 46. K navrhovanému riešeniu podali občania Ferčekoviec peticiu, nakoľko sa

obávajú, že pripojenie ďalšej kanalizačnej vetvy spösóbi v pripade silnejších dažďov

zatápanie ich rodiimých domov.

D(SKUSIA:
1. Ing. Derféni - delenie odpadovej vody

a) splašková kanalizácia — zaustenie do eXistujúcej kana]izácie na

Muránskej ulici
b) dažďová kanalizácia — potrubie dažďovej kanalizácie zaustené do

vodného toku Holubnica výustným objektom.

2. Ing. Babíková - splašky 1,6 l/s - Malé Pole
splašky 7,5 l/s - doteraz Muránska ulica

spolu 9,1 l/s

- pri spáde potwbia 3 %o s0400 mm — 103 l/s
- využitie na 70 % z maxima - prietok približne 70 l/s

- využitie len 10 % z možného prietoku (optimálny stav)

balej v diskusii vystúpili všetci prítomní. Išlo o spoločné hľadanie optimálneho

riešenia s ohľadom na d‘alšiu výstavbu rodinných domov v lokalite Malé Pole SNV.



zÁVER:
- boli prijaté nasledovné úlohy, s ktorými súhlasili všetci prítomní:
1. PVPS, a.s., SNV zrealizuje prekládku odrahčovacieho potrubia a namontovanie spätnej

klapky s vypustením do vodného toku Holubnica.
2. Mesto SNV bude iniciovať prehlbenie koryta vodného toku Holubnica.

3. Realizovaná prípojka splaškovej kanalizácie z lokality Malé Pole SNV do kanalizácie

na Muránskcj ulici je maximálne pre 46 rodinných domov — Ing. Dcrféni, súhlasné

stanovisko.
4. Mesto SNV v najbližšom období zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre

novú trasu splaškovej kanalizácie — Malé pole SNV, ktorá bude vedená nad štátnou cestou

11/533 SNV — Dobšiná a zaustená v priestorejazdeckého areálu.

5. V realizovanej splaškovej kanalizácii (nad šátnou cestou 11/533 SNV — Dobšiná)

vybudovať kanalizačnú šachtu s možnosťou odklonenia a pripojenia splaškovej

kanalizácie v prípade potreby na novů vetvu sp]aškovej kanalizácie.

Pracovná verzia

V Spišskej Novej Vsi 07.07.2011 -

Ing. Ondťj Majerník,:
predseda MsV Č. 3 FerčelZovce


