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POVAŽSKÁ
VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a.s.

Nová 133, 017 01 Považská Bystrica

Obecný úrad Pruské
Pod Kostolom 1
018 52 Pruské
Obecný úrad Bohunice
Bohunice 103
018 52 Pruské

Jednacie číslo:
,/^/2014/CA22

Vybavuje:
Ing. Horečný

V Považskej Bystrici:
04.07.2014

Vec: Projekt „Pruské - kanalizácia a ČOV" - Zmluvy o budúcich zmluvách

Dňa 29.04.2014 Vám boli elektronickou poštou zaslané formuláre Zmlúv o budúcich
zmluvách (ďalej Zmluva) a Dohody o zriadení kanalizačných prípojok (ďalej Dohoda), ktoré sú ich
neoddeliteľnou súčasťou.
V záujme urýchlenia procesu prípravy a realizácie projektu „Pruské - kanalizácia a ČOV" sme
žiadali o ich vyplnenie, podpísanie budúcimi producentmi odpadových vôd a doručenie do 30 dní
na našu spoločnosť.
Nakoľko ku dnešnému dňu sme neobdržali žiadne Zmluvy a Dohody, dovoľujeme si poukázať na
ich dôležitosť z hľadiska priechodnosti projektu ako takého, a taktiež na presné vyhotovenie
a aktualizáciu projektovej dokumentácie.
Počet uzatvorených Zmlúv a Dohôd prakticky súčasne potvrdzuje počet požadovaných
kanalizačných prípojok (odbočiek), ktorý vyjadruje počet napojených obyvateľov. Počet
napojených obyvateľov na novobudovanú kanalizáciu je podstatný fyzikálny ukazovateľ pre prijatie
projektu a získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ. V číselnom vyjadrení tento fyzikálny
ukazovateľ predstavuje min. 85 % napojených trvalo žijúcich obyvateľov, čo prakticky znamená, že
min. 85 % obývaných nehnuteľností musí byť odkanalizovaných.
Uzatvorené Zmluvy a Dohody súčasne nevyhnutne potrebuje projektant pri aktualizácii projektu,
nakoľko situovanie jednotlivých kanalizačných prípojok (odbočiek) môže byť podľa nich
jednoznačne identifikovateľných a presne vyprojektovaných.
Kanalizačné odbočky budú pritom vyprojektované k jestvujúcim nehnuteľnostiam a stavbám , ku
ktorým bude v dobe spracovania projektovej dokumentácie vydané stavebné povolenie.
Kanalizačné odbočky budú zakončené revíznou šachtou. Samotné napojenie nehnuteľnosti do
revíznej šachty zabezpečuje vlastník nehnuteľnosti na svoje náklady.
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V kontexte uvedeného Vás chceme požiadať o urýchlenie procesu zabezpečenia požadovaných
Zmlúv a Dohôd, a tým prispieť k čo najskoršej realizácii odkanalizovabnia obcí Pruské a Bohunice.

S pozdravom
Ing. Ján Balušík
generálny riaditeľ
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