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Vec: Oznámenie - kanalizáčné prípojky na Jarkovej ul. v Prešove

V súčasnosti prebieha rekonštrukcia Jarkovej ulice, v rámci ktorej dochádza
k postupnému odkrývaniu inžinierskych sietí zabudovaných pod komunikáciou.

Zhotoviteľom stavby bolo prevedené čiastočné monitorovanie kanalizačných
prípojok, ktoré preukázalo, že mnohé prípojky sú v nevyhovujúcom stave.

V zmysle § 3 ods. 4 písmeno h) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, kanalizačná prípojka sa nepovažuje
za verejnú kanalizáciu ani jej súčasť. Podľa§ 4 ods. 8 písmeno c) uvedeného zákona, vlastník
kanalizačnej prípojky je povinný zabezpečiť opravy a údržbu kanalizačnej prípojky na
vlastné náklady.

Z tohto dôvodu si dovoľujeme požiadať Vás, aby ste sa dňa 24.6.2020 alebo 25.6.2020
v čase od 14:00 do 16:00 dostavili na MsÚ v Prešove, Jarkova 24, 3. posch., č. d. 423 na
pracovné stretnutie vo veci technického stavu kanalizačnej prípojky k Vašej
nehnuteľnosti na ul. Jarkovej. Ak Vám uvedený termín nevyhovuje, môžete si dohodnúť
stretnutie aj v inom čase.

Zároveň Vás upozorňujeme na nevyhnutnosť rýchleho konania, keďže všetky
odkryté kanalizačné prípojky budú v krátkom čase opätovne zakryté, aby nedochádzalo
k zdržiavaniu prác na rekonštrukcii komunikácie na ul. Jarkovej.

Kontaktné údaje na pracovníkov Referátu investičnej výstavby Msú v Prešove,
Jarkova 24:
Ing. Damián Antol, tel. 051 3100 223, 3.posch. č. d. 423, damian.antol@presov.sk
Ing. Martin Sopko, tel. 051 3100 258, 3.posch. č. d. 423, martin.sopko@presov.sk.
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Ďakujeme za pochopenie.

Na vedomie:
l. stavbyvedúci - Unistav, s.r.o., Prešov
2. stavebný dozor - Eproject, s.r.o., Liptovský Mikuláš
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