Ilava – úprava Podhradského potoka, I. etapa
ZoD č. 641/2015 – PR zo dňa 13.5.2015
Zápis z preberacieho konania
28.9.2015

Na základe oznámenia zhotoviteľa o pripravenosti stavby na začatie preberacieho konania
listom č. CZ 14787/2015 zo dňa 22.9.2015 bolo dnešným dňom začaté preberacie konanie
stavby.
Po obhliadke stavby boli zistené nasledovné skutočnosti.
K dnešnému dňu sú nedokončené nasledovné práce :
 SO 01
o ĽB rkm 0,085 až 0,350 zahumusovanie výkopu brehu a osev
o Doloženie kamennej úpravy v mieste križovania Orange optokábla
o Upravenie tvaru hrádze ĽB, návodná strana cca 100 m pod ďiaľničným
privádzačom rkm 0,39-0,49
o Vyklinovanie kamennej úpravy brehov koryta
o Hrádza ĽB úsek nad diaľničným privádzačom
o Hrádza PB celý úsek po rkm 0.526, rkm 0,764 – 1,1
o Výustný objekt pravý breh rkm 0,555 - betónovanie
o ĽB hrádze – odstrániť hniezda kameňa, z úpravy brehov koryta, detto pre
ponechané pne , umiestnené panely a iné objekty – pneumatiky dlažobné prvky
a pod.
o ĽB oprava kamennej úpravy II. etapy poškodenej pri prácach na budovaní
betónového stupňa nad zaústením Podhradského potoka rkm 1,060
o Ukončenie betónového stupňa nad sútokom Porubského a Podhradského
potoka, úprva bermy a koryta.
o Zrealizovanie hydroosevu
 SO 02
o Komunikácia – napojenie na upravenú rovinu cesty po osadení nového mosta –
rkm 1,1 riešiť zatiaľ hutneným zásypom
o ĽB zaliatie osádzacích otvorov cestných panelov
o Dilatácia koruny op. múrov
o PB výustný objekt v presunutej polohe – betonáž a ukončenie
o Žlabové tvarovky PB doloženie
o Schodiská na bermu – zhotovenie telies schodísk na pravostrannú bermu
o Vyklinovanie kamennej úpravy brehov
o Úprava dilatácie v mieste napojenia na základovú konštrukciu pre uloženie
lávky pre peších rkm 1,490
o Dorobenie PB úpravy medzi telesom lávky pre peších a ponechaným cestným
mostom – dosypaním štrkodrvou
o Zjazd na bermu ĽB – dosypanie do úrovne rímsy oporného múru
o Ukončenie op. múru na ĽB – časť výjazdu na bermu z areálu väznice rkm
1,563
o ĽB panely a betónová komunikácia rkm 1,5-1,8
o ĽB doloženie kamennej úpravy na berme k panelom komunikácie
o Vyspravenie spár a dilatácií – op. múr, komunikácia
o ĽB - zrealizovanie zásypu medzi komunikáciou a oporným múrom
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Vyspravenie kot. otvorov rímsy
Domurovanie – dobetónovanie zalomení oporných múrov
Oprava kamennej úpravy PB rkm 2,153 – 2,200
Ukončenie a zaviazanie op. m. do LB hrádze Kočkovského kanála
Dočistenie prístupového pásu poza priem. zónu
PB – urovnanie a osiatie bermy

SO 03
o Šachty č. 8 a 9 , výpustný objekt v rámci SO 02 dobetónovanie
o Výustný objekt - dobetónovanie a odvedenie vody pod výustným objektom –
žlabové tvarovky a kamenná úprava do malt. lôžka 2x 0,5m ukončené betón.
prahom
SO04/2
o Prekládka NN rkm 1,1
Dočasná skládka – zabezpečiť odvoz výkopového materiálu a betónov z dočasnej skládky,
ktorú poskytlo mesto Ilava.

Vzhľadom na nedorobky, ktoré bránia užívaniu stavby, investor dielo nepreberá.
V zmysle ZoD ku dňu ukončenia realizácie stavebných prác, 30.9.2015, vykoná investor za
účasti dodávateľa aktualizáciu nedokončených prác.
Dodávateľ najneskôr do 30.9.2015 oznámi investorovi termín odstránenia vád a nedorobkov,
ktoré bránia užívaniu diela.
Zúčastnení – viď prezenčná listina.

