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Berie na vedomie   
správu o problematike 

rozšírenia kanalizácie pre IBV Malé Pole 
ekovce Spišská Nová Ves 

 PVS preveriť technický 
stav existujúcej kanalizácie na Muránskej 

ť možnosti rizika zatápania 
 

výsledkov preverenia 
technického stavu existujúcej kanalizácie 
na Muránskej ul. nájsť technické riešenie 

ovanie výstavby kanalizácie pre 

c/ Návrh technického riešenia spolu 
modelom financovania predložiť na 

rokovanie MsZ. 

PhDr. Miroslav Semeš, PhD 
primátora
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Rozšírenie kanalizácie IBV Malé Pole Spišská Nová V es – informatívna správa  

Vážené Mestské zastupiteľstvo, 

predkladáme Vám informatívnu správu  o stave riešenia problematiky výstavby kanalizácie pre IBV 
Malé Pole Ferčekovce Spišská Nová Ves. 

Stavba:    Kanalizácia IBV Malé pole    Ferčekovce Spišská Nová Ves     
Investor:    Devex, s.r.o. Astrova 2, 052 01 Spišská Nová Ves                      
Stavba povolená rozhodnutím: ObÚ ŽP v Spišskej Novej Vsi                                                       
Termín realizácie stavby:  05/2010 – 12/2011                                                                          
Dĺžka kanalizácie:  1050 m  

Investor stavby Devex, s.r.o. Spišská Nová Ves na pozemkoch vo svojom vlastníctve 
zabezpečuje výstavbu novej IBV s názvom Malé Pole. Pre výstavbu nových 23 rodinných domov sa 
súčasne pripravuje i výstavba inžinierskych sieti /vodovod, kanalizácia, plyn, elektrika, komunikácia/. 
Stavebník má právoplatné povolenia na vodovod a kanalizáciu, elektro a komunikáciu. V súčasnosti 
prebieha územné konanie pre povolenie plynofikácie. Realizácia prác začala ešte v roku 2010 na 
vodovode a kanalizácii. 

V tom istom roku Mesto Spišská Nová Ves obdŕžalo petíciu občanov z miestnej časti 
Ferčekovce týkajúcu sa výstavby IBV Malé Pole..  Predmetom petície bol nesúhlas občanov s 
napojením novej IBV Malé Pole na existujúcu kanalizačnú sieť v správe PVS na Muránskej ulici 
Podstatou sťažnosti občanov je obava z hydraulického preťaženia kanalizácie po napojení ďalších 
rodinných domov z pripravovanej IBV. Na podporu svojho stanoviská uvádzajú skúsenosti z povodní 
v predchádzajúcich rokoch.  

Na uvedenú problematiku reagovala i interpelácia poslanca MsZ Ing. Ondreja Majerníka zo 
dňa 14.4.2011. 

V záujme vyriešenia spornej problematiky sme pripravili návrh nového technického riešenia, 
ktoré Vám predkladáme. 

Devex, s.r.o. má na využívanie pozemkov v majetku Mesta Spišská Nová Ves za účelom výstavby 
časti stavby uzatvorenú Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena. S týmto 
súhlasom bolo stavebníkovi i vydané vodoprávne povolenie na zriadenie vodnej stavby /vodovod 
a kanalizácia/. Podmienkou účinnosti tejto zmluvy je schválenie v MsZ. Možnosti Mesta Spišská Nová 
Ves na zastavenie prác, resp. zmenu trasy povolenej stavby sú obmedzené iba na túto skutočnosť. 

Vyprojektované a v súčasnosti povolené technické riešenie uvažuje s napojením kanalizácie IBV Malé 
Pole na kanalizačnú vetvu vedúcu v miestnej komunikácii okolo kostola až na Muránsku ul. Nové 
technické riešenie, ktoré vychádza v ústrety požiadavke občanov predstavuje podstatnú zmenu 
pôvodného riešenia. Nový bod napojenia obchádza podstatnú časť územia IBV Ferčekovce 
s napojením až na Gemerskej ulici. Predĺženie trasy o 430 m znamená zvýšenie rozpočtového 
nákladu stavby o 119 tis.€. Investor stavby Devex, s.r.o. na zvýšenie nákladu stavby z titulu 
požiadavky občanov Ferčekoviec nemá finančné prostriedky a z tohto dôvodu trvá na pôvodnom 
riešení.  

Na vyriešenie tejto problematiky sú tieto alternatívy: 

1. Mesto  podporí stanovisko občanov a MsZ nebude súhlasiť so zriadením vecného bremena 
na svoje pozemky za účelom výstavby vodovodu, kanalizácie a plynu. Dôjde k zastaveniu 
stavebných prác na rozostavaných objektoch /vodovod a kanalizácia/ a zamedzeniu výstavby 
rodinných domov v lokalite IBV Malé Pole. Problematika zatápania suterénov rodinných 
domov v zmysle petície bude naďalej pretrvávať. 

2. Mesto  zabezpečí cestou PVPS preverenie technického stavu existujúcej kanalizácie 
a kanalizačných prípojok občanov na Muránskej ulici. Za pomoci PVPS, Mesta a občanov sa 
podarí identifikovať poruchy na kanalizácii a budú postupne odstránené. Týmto aktom sa 
minimalizujú možnosti zatápania suterénov rodinných domov na Muránskej ulici a Mesto bude 
súhlasiť so zriadením vecného bremena a pokračovaním vo výstavbe kanalizácie podľa 
pôvodného návrhu.. 
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3. Vzhľadom na vek a technický stav existujúcej kanalizácie na Muránskej ul sa nepodarí 
identifikovať poruchy a nedôjde k preverenému spôsobu ich odstránenia. Mesto nebude 
súhlasiť so zriadením vecného bremena na pozemky v pôvodnej trase. Rozhodnutím MsZ sa 
vytvoria podmienky na finančný vstup Mesta do projektu výstavby kanalizácie pre IBV Malé 
Pole v zmysle nového technického riešenia. 

 

Spracoval: Ing. Gonda                                                                                                                      
Spišská Nová Ves, 13.06.2011. 

 

Návrh na uznesenie: 

1.Mestské zastupiteľstvo  

berie na vedomie: 

Informatívnu správu o problematike rozšírenia kanalizácie pre IBV Malé Pole Ferčekovce 
Spišská Nová Ves 

ukladá: 

a/ V spolupráci s PVS preveriť technický stav existujúcej kanalizácie na Muránskej ul 
a eliminovať možnosti rizika zatápania rodinných domov. 

b/ V zmysle výsledkov preverenia technického stavu existujúcej kanalizácie na Muránskej ul. 
nájsť technické riešenie na pokračovanie výstavby kanalizácie pre IBV Malé Pole. 

c/ Návrh technického riešenia spolu s modelom financovania predložiť na najbližšie rokovanie 
MsZ. 

 

 

 

 


