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Návrh na uznesenie  pre Mestské zastupiteľstvo  Liptovský Mikuláš 
konané dňa 30.01.2014 

 
K bodu: Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania – uzatvorenie zmluvy o termínovanom 
úvere na financovanie investičných nákladov, na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych 
komunikácií a zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

- informáciu o zámere realizácie rekonštrukcie miestnych komunikácií v meste 
Liptovský Mikuláš, podmienkach úveru na  financovanie tejto rekonštrukcie a zmene 
rozpočtu týkajúceho sa realizácie miestnych komunikácií, 

- informáciu o zmene rozpočtu súvisiacu s projektom „Zvýšenie kvality separovaného 
zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš“, 

- informáciu o zmene rozpočtu súvisiacu so zvýšením rozpočtu kapitálových výdavkov 
na sanáciu svahu Podbreziny. 

     II.          konštatuje že 
-    komisia finančná, majetkovoprávna a cestovného ruchu dňa 13.01.2014 a mestská 
      rada dňa 20.01.2014 na svojich zasadnutiach prerokovali materiál a odporučili 
      predložiť  tento materiál na prerokovanie  do mestského zastupiteľstva. 

III.           schvaľuje 
1. prijatie návratných zdrojov financovania, uzatvorenie zmluvy o termínovanom úvere 

s VÚB, a.s. Bratislava v celkovej výške 1 300 000,- eur za účelom financovania 
investičných nákladov na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií za 
podmienok:  
-splatnosť úveru je 10 rokov, 
-možnosť predčasného splatenia bez poplatku z vlastných zdrojov mesta, 3% 
v prípade splatenia z cudzích zdrojov, 
-úroková sadzba viazaná na  3M EURIBOR+ 1,4 % marža , 
-bez poplatku  za rezervovanie/nedočerpanie prostriedkov, 
-bez poplatku za nedočerpanie úverového rámca, 
-bez ročného poplatku za monitorovanie úveru.  

2. zabezpečenie úveru  podpísaním blankozmenky, vrátane dohody o vyplňovacom  
      práve k blankozmenke. 

3. zmenu rozpočtu : 
a) zvýšenie kapitálových výdavkov vo výške 1 300 000,- eur na položke  

717002 – rekonštrukcia a modernizácia, zvýšenie príjmových finančných 
operácií na položke 513002 – bankové úvery vo výške 1 300 000,- eur, 

b) zvýšenie výdavkových finančných operácií na splátku istiny vo výške 
21 667,- eur a zníženie transferu VPS – údržba miestnych komunikácií vo 
výške 21 667,- eur, 

c) zvýšenie bežných výdavkov na splácanie úrokov z úveru vo výške 10 585,- 
eur, zvýšenie bežných príjmov vo výške 10 585,- eur. 

 

 

KRYTIE FK EK Progr.podprgr. NÁZOV SUMA 
a) 

52 0451 717002 08.3. Rekonštrukcia a modernizácia – miestnych komunikácií +1 300 000 € 

 
52 

 
513002 

 
Bankové úvery - dlhodobé +1 300 000 € 
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b) 
41 0170 821005 18.1. Splácanie úverov – dlhodobých  +21 667 € 

 
41 0451 641001 

 

Transfer VPS (prevádzkový)-údržba 
miest.komunikácií,súvislé opravy vozoviek a chodníkov -21 667 € 

c) 
41 0170 651002 18.1. Splácanie úrokov – úver rekonštr.komunikácií +12 800 € 

 
41 0170 651002 

 
Splácanie úrokov – medziročné rozdiely -2 215 € 

 
41  

 
221001 

 
Poplatky - EUROMEET +10 585 € 

 

4. Zmenu rozpočtu: 
 a) zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na projekt „Zvýšenie kvality 
separovaného zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš“  vo výške 550 849,- 
eur, 
b) zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na projekt „Zvýšenie kvality 
separovaného zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš“ vo výške 5 791,- eur, 
c) zvýšenie príjmových finančných operácií na položke 454 001 – prevody 
z rezervného fondu vo výške 27 543,- eur, 
d) zvýšenie kapitálových príjmov na projekt „Zvýšenie kvality separovaného 
zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš“  na položke 322001 – transfer z EÚ 
a ŠR vo výške 523 306,- eur, 
e) zníženie bežných výdavkov na položke 651002 – splátka úroky vo výške 290,-  
eur, 
f) zvýšenie bežných príjmov na projekt „Zvýšenie kvality separovaného zberu 
odpadov v okrese Liptovský Mikuláš“ na položke 312001 – transfer z EÚ a ŠR vo 
výške 5 501,- eur, 

 
 

KRYTIE FK EK Progr.podp. NÁZOV SUMA 
a) 

46 0474 717001 17 2 001 Realizácia nových stavieb SP-Zvýš.kvality separ.zberu odpadov 5 % 19 803 € 

 
11U1 0474 717001 17 2 001 

Realizácia nových stavieb SP-Zvýš.kvality separ.zberu odpadov 
85% 336 641 € 

 
11U2 0474 717001 17 2 001 

Realizácia nových stavieb SP-Zvýš.kvality separ.zberu odpadov 
10% 39 605 € 

 
46 0474 713004 17 2 0012 

Nákup prev.strojov-SP – Zvýš.kvality sep.zberu odpadov-
technológia 5% 7 740 € 

 
11U1                                              0474 713004 17 2 0012 

Nákup prev.strojov-SP – Zvýš.kvality sep.zberu odpadov-
technológia 85% 131 580 € 

 
11U2 0474 713004 17 2 0012 

Nákup prev.strojov-SP – Zvýš.kvality sep.zberu odpadov-
technológia 10% 15 480 € 

b) 
41 0474 637003 17 2 001 

Propagácia, inzercia – SP-Zvýš.kvality sep.zberu odpadov – 
publicita projektu 5 % 50 € 

 
11U1 0474 637003 17 2 001 

Propagácia, inzercia – SP-Zvýš.kvality sep.zberu odpadov – 
publicita projektu 85 % 842 € 

 
11U2 0474 637003 17 2 001 

Propagácia, inzercia – SP-Zvýš.kvality sep.zberu odpadov – 
publicita projektu 10 % 99 € 

 
41 0474 637005 17 2 001 

Špeciálne služby – SP – Zvýš.kvality sep.zberu odpadov-
ext.manažment 5% 240 € 

 
11U1 0474 637005 17 2 001 

Špeciálne služby – SP – Zvýš.kvality sep.zberu odpadov-
ext.manažment 85% 4 080 € 

 
11U2 0474 637005 17 2 001 

Špeciálne služby – SP – Zvýš.kvality sep.zberu odpadov-
ext.manažment 10% 480 € 

c) 
46 

 
454001 

 
Prevod z rezervného fondu  27 543 € 

d) 
11U1 

 
322001 

 
Transfer – Zvýš.kvality sep.zberu odpadov z EÚ 468 221 € 
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11U2 

 
322001 

 
Transfer – Zvýš.kvality sep.zberu odpadov zo  ŠR 55 085 € 

e) 
41 0170 651002 

 
Splátka úroky – medziročné rozdiely -290 € 

f) 
11U1 

 
312001 

 
Transfer – Zvýš.kvality sep.zberu odpadov z EÚ 4 922 € 

 
11U2 

 
312001 

 
Transfer – Zvýš.kvality sep.zberu odpadov zo  ŠR 579  

 
5. Zmenu rozpočtu - zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na investičnú akciu Sanácia 

svahu Podbreziny vo výške 29 472,- eur a zvýšenie príjmových finančných operácií na 
položke 454 001 – prevody z rezervného fondu vo výške 29 472,- eur. 
 

KRYTIE FK EK Progr.podprgram NÁZOV SUMA 

46 0474 717001 17 2  Realizácia nových stavieb – Sanácia svahu Podbreziny 29 472 € 

46 
 

454001 
 

Prevod z rezervného fondu 29 472 € 

 
Dôvodová správa. 

K bodu 1,2, - Mesto Liptovský Mikuláš, mestský úrad, oddelenie ŽP, dopravy a VP vykonalo v mesiaci 
máj 2013 fyzickú ohliadku miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš. Na základe zisteného 
stavu oddelenie predložilo vedeniu mesta zoznam miestnych komunikácií potrebných na vykonanie 
rekonštrukcie, prípadne inej rehabilitácie vozovky.  
Prioritne, vzhľadom na intenzitu využívania a na zlý technický stav Ul. Socháňovej (úsek od Ul. 
Borbisovej po Ul. Majerskú), Ul. Partizánov, Ul. Tranovského (úsek od Ul. Kozmányho po parkovisko 
ECAV), Ul. Kuzmányho (úsek od Ul. Pišútovej po Ul. Tranovského, Ul. Majerskej (úsek od Ul. Alexyho 
po Ul. Za Havlovci) a chodníka na Ul. Garbiarskej (od križovatky s Ul. 1. Mája po Ul. Hollého) 
navrhujeme z dôvodu zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky  vykonať rekonštrukcie 
práve týchto komunikácií v čo najskoršom možnom období. Na realizáciu navrhnuté miestne 
komunikácie sú v nevyhovujúcom až havarijnom technickom stave  s nadmernou mierou pozdĺžnych 
a priečnych nerovností, či s narušením asfaltového krytu komunikácií a ich nosných vrstiev.  
Predpokladaný začiatok realizácie stavebných prác je stanovený na mesiac jún 2014 a ukončenie 
stavebných prác sa predpokladá v mesiaci október 2014.  Dodávateľ stavebných prác bude vybratý 
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejné obstarávanie bude rozdelené na nasledovné 
zákazky: 
                     Názov komunikácie                                                              predpokladaná     hodnota zákazky 

1) Mestská komunikácia Garbiarska – chodník.......................................................103 000 eur 
2) MK – ul. Socháňova, Majerská (Alexyho-Za Havlovci)........................................957 840 eur 
3) MK – ul. Tranovského a ul. Kuzmányho..............................................................276 000 eur 
4) MK – ul. Partizánov.............................................................................................254 833 eur 

Príloha č. 2 zobrazuje situácie miestnych komunikácií navrhnutých na rekonštrukciu. 
Realizované stavebné práce budú financované z komerčného úveru. 
Pri výbere najvhodnejšieho  variantu obstarania diela „rekonštrukcia miestnych komunikácií „ sme 
zvažovali  aj s týmito ďalšími variantmi riešenia  PPP projektov : 
1. koncesná zmluva :  napriek nepochybným výhodám metódy koncesného obstarávania, analýzou 

tejto metódy sme zistili,  že pripravovaný projekt je rozsahom príliš malý na to, aby sme 
preukázali, že táto metóda prinesie mestu vyššiu hodnotu za peniaze ako realizácia tradičným 
spôsobom, t.j., že by sa investícia zrealizovala za nižšie náklady alebo pri rovnakých 
vynaložených nákladoch by občania dostali kvalitnejšie služby.  
Koncesionár by v tomto prípade bol povinný niesť  riziko výstavby a súčasne riziko dostupnosti. 
Pre riziko dopytu  tento projekt neposkytuje žiaden priestor, nakoľko pre koncesionára 
neexistujú žiadne možnosti komerčných výnosov od konečných užívateľov miestnych 
komunikácií alebo tretích strán. Ocenenie rizika dostupnosti (zabezpečiť stavebno-technickú 
údržbu a prevádzkovú údržbu) by bolo také vysoké,  že by výhodu tejto metódy nepreukázalo.   
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2. dodávateľský úver, t.j. obstaranie dodávateľa na dodávku investície s možnosťou splátok ceny 
dodávok bol priechodnejšou metódou. Výhodou tejto metódy by bolo zabezpečenie stavebno-
technickej údržby na náklady dodávateľa počas doby platnosti zmluvy. Z analýzy procesu výberu 
dodávateľa, hodnoty ocenenia garancie stavebno-technickej údržby, porovnania ceny peňazí 
poskytovanej finančnými ústavmi mestu a súkromným subjektom nám vyšlo, že ekonomicky 
najvýhodnejšou metódou obstarania diela pre mesto bude zabezpečiť najvýhodnejšie 
podmienky externých zdrojov a obstarať dodávateľa na realizáciu diela verejným obstarávaním 
a to aj napriek tomu, že aj táto metóda nesie v sebe určité riziká (pomer ceny a kvality dodávky). 

3. externé zdroje z európskej únie a štátneho rozpočtu nie je možné získať, nakoľko v súčasnom 
programovom období 2017 – 2013 bola posledná výzva na opravu miestnych komunikácií – ciest 
a chodníkov pre mestá a obce vyhlásená v r. 2009,  okrem výzvy z januára 2013 kde mesto 
Liptovský Mikuláš nebolo oprávneným žiadateľom (oprávneným žiadateľom boli mestá a obce 
postihnuté povodňami v r. 2010 s hodnotou škody vyššou ako 110.000 EUR). V novom 
programovom období (2014 – 2020) sa neplánuje z eurofondov financovať  oblasti ako opravy 
škôl, miestnych komunikácií a verejného osvetlenia. To je dôvod prečo mesto hľadá iné zdroje 
na financovanie rekonštrukcie a modernizácie miestnych komunikácií. 

Financujúcu banku sme vybrali na základe prieskumu trhu (na zaslanie ponuky sme oslovili - OTP 
Banku Slovensko, SLSP, a.s., Prima banku Slovensko, a.s. ČSOB banku, a.s. a VÚB, a.s., Tatrabanku 
a.s.). Najlepšie ekonomické a zmluvné podmienky nám poskytla VÚB, a.s., preto navrhujeme prijať 
návratné zdroje financovania a následne uzavrieť úverovú zmluvu s touto bankou.  
 VÚB, a.s  nám v prieskume trhu ponúkla nasledovné podmienky:   
-splatnosť úveru je 10 rokov, 
-možnosť predčasného splatenia bez poplatku z vlastných zdrojov mesta, 3% v prípade splatenia  
 z cudzích zdrojov, 
-úroková sadzba viazaná na EURIBOR, ( 7.1.2014 3 M EURIBOR 0,280 + 1,4 % marža = 1,68 % p.a. ), 
-forma ručenia je blankozmenkou, 
-poplatok za poskytnutie úveru je 0,15 % z objemu fin. prostriedkov, t.j. 1 950,- eur, 
-bez poplatku  za rezervovanie/nedočerpanie prostriedkov, 
-bez poplatku za nedočerpanie úverového rámca. 
-bez ročného poplatku za monitorovanie úveru.  
 
Prijatie úveru bude mať v roku 2014 nasledovný dopad na rozpočet (pri súčasnom 3M EURIBORE): 
-splátka istiny z prijatého úveru za mesiace november a december 2014                                21 667,- eur 
-poplatok za uzavretie úverovej zmluvy (0,15% z objemu)                                                            1 950,- eur 
-splátka úrokov z prijatého úveru od júna do decembra 2014                                                    12 800,- eur 
SPOLU dopad na rozpočet 2014                                                                                                       36 417,- eur 
 
Dopad na celkovú sumu dlhu  mesta Liptovský Mikuláš k 31.12.2014 
Zostatok komerčných úverov započítaných podľa §17 zák.č.583/2004 Z.z. do úverovej zadĺženosti 
k 31.12.2013                                                                                                                                   7 411 271,- eur 
Splátky istín komerčných úverov v roku 2014                                                                            -597 416,- eur 
Prijatie nového úveru na rekonštrukciu  komunikácii                                                           +1 300 000,- eur 
Splátky istín úveru prijatého v priebehu roka 2014                                                                     -21 667,- eur 
Zostatok komerčných úverov započítaných podľa §17 zák.č.583/2004 Z.z.  
do úverovej zadĺženosti k 31.12.2014                                                                                        8 092 188,- eur 
Odhad bežných príjmov za rok 2013                                                                                     18 715 278,26 eur 
 
Celková suma dlhu obce podľa §17 ods. 7 a 8 obce k 31.12.2014 by dosiahla 43,24 % bežných 
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 
 
Dopad na sumu ročných splátok návratných zdrojov financovania v prípade prijatia návratných 
zdrojov financovania na rekonštrukciu MK (1 300 000 eur) 
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania za rok 2014                                  1 096 059,- eur 
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania - nový úver                                    +150 475,- eur 
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Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania spolu                                             1 246 534,- eur 
Odhad bežných príjmov za rok 2013                                                                                     18 715 278,26 eur 
Odhad bežných grantov za rok 2013                                                                                          4 577 855,- eur 
 
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov by dosiahla            
6 ,66 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 
 
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov by dosiahla            
8,82 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté 
v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, z EÚ v prípade, 
že by novela zákona č. 583/2004 Z.z. §17 ods.6 platila už od 1.1.2014 (platí od 1.1.2017). 
 

DoDopad prijatia návratných zdrojov financovania na rozpočet mesta Liptovský Mikuláš  roky 2014-2024 
  

    
 

ROK splátky istiny splátky úroku 
SPOLU splátky istina + 

úrok   

2014 21 666,66 12 724,83 34 391,49 
 

2015 129 999,96 20 475,00 150 474,96 
 

2016 129 999,96 18 291,00 148 290,96 
 

2017 129 999,96 16 107,00 146 106,96 
 

2018 129 999,96 13 923,00 143 922,96 
 

2019 129 999,96 11 739,00 141 738,96 
 

2020 129 999,96 9 555,00 139 554,96 
 

2021 129 999,96 7 371,00 137 370,96 
 

2022 129 999,96 5 187,01 135 186,97 
 

2023 129 999,96 3 003,01 133 002,97 
 

2024 108 333,70 834,17 109 167,87 
 

CELKOM 1 300 000,00 119 210,03 1 419 210,03 
 

    
 

    
 

Istina 1 300 000,00 
  

 
úrok 119 210,03 

  
 

Spolu hodnota inv. 1 419 210,03 
  

 

    
 

3M EURIBOR 7.01.2014 0,28 
  

 
marža 1,40 

  
 

úroková sadzba 1,68 

  
 

    
 

    
 

K bodu 3 - Nakoľko v rozpočte na rok 2014 nie je zahrnutá realizácia rekonštrukcie miestnych 
komunikácií  je potrebné schváliť zmenu rozpočtu. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 
717002 – rekonštrukcia a modernizácia vo výške 1 300 000,- navrhujeme kryť z návratných zdrojov 
financovania vo výške 1 300 000,- eur, splátky istín v roku 2014 vo výške 21 667,- eur navrhujeme 
kryť znížením transferu VPS na údržbu komunikácií a splátky úrokov z návratných zdrojov vo výške 
12 800,- eur navrhujem kryť vo výške 10 585,- eur z bežných príjmov z poplatku EUROMEET, ktorý 
nebol uhradený v roku 2013 a vo výške 2 215,- eur z úrokov - medziročné rozdiely. 
K bodu 4 – zmenu rozpočtu predkladáme na základe návrhu útvaru koncepcií a projektového 
manažmentu z nasledovného dôvodu. Žiadosť o platbu č. 6 – predfinancovanie projektu „Zvýšenie 
kvality separovaného zberu odpadov v okrese LM“ bola na riadiaci orgán (MŽP SR) odoslaná 
26.11.2013 s tým, že úhrada oprávnených výdavkov na základe odoslanej žiadosti bola očakávaná 
v decembri 2013. Táto žiadosť nebola v roku 2013 zrealizovaná a požadované finančné prostriedky zo 
zdrojov EÚ a ŠR neboli na účet projektu do konca roka 2013 uhradené. Predpokladalo sa, že žiadosť 
o platbu bude realizovaná zo strany riadiaceho orgánu v decembri 2013, v schválenom rozpočte na 
rok 2014 neboli rozpočtované finančné prostriedky na úhradu faktúr, ktoré boli predmetom žiadosti 
č. 6.  Je potrebné tieto finančné prostriedky zapojiť do rozpočtu na rok 2014. Jedná sa o zvýšenie 
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rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 550 849,- eur a zvýšenie bežných výdavkov vo výške 5 791,- 
eur. Zvýšenie týchto výdavkov navrhujeme kryť vo výške 27 543,- eur z prostriedkov rezervného 
fondu, 528 807,- eur z transferu z EÚ a ŠR a 290,- eur znížením výdavku na programe 18  na položke 
651002-splátka úroky - medziročné rozdiely. Schválením rozpočtovej zmeny sa celkový rozpočet zvýši 
o sumu 556 640,- eur. 
K bodu 5 – zmenu rozpočtu predkladáme na návrh oddelenia investícií. Počas výstavby haly separácie 
a spevnených plôch došlo ku zmene plošného rozšírenia spevnených plôch, ktoré boli rozšírené 
severovýchodným smerom(do zosuvného svahu). S touto možnosťou sa v pôvodnom projekte 
nepočítalo, preto so sanačnými opatreniami v tejto časti územia sa neuvažovalo. Po odkopaní svahu 
a počas intenzívnych zrážok došlo k iniciácii svahových pohybov. Tieto svahové pohyby výraznou 
mierou ohrozujú už zrealizované stavebné práce v priestore spevnených plôch. Vzhľadom na 
charakter svahových pohybov a nepriaznivé klimatické obdobie je nutné sanáciu svahu realizovať v čo 
najkratšom časovom horizonte v rozsahu doporučenom v ideovom návrhu ,,Liptovský Mikuláš – 
spevnené plochy pri separačnej hale“ zo dňa 18.11.2013, spracovanom spoločnosťou ENVIGEO , a.s.. 
Návrh sanácie svahu spracovaná spoločnosťou  ENVIGEO obsahuje: 

- zmiernenie sklonu svahu zo cca 50st. na 35-40 st., 
- zvýšenie pasívnych síl, vybudovaním priťažovacej lavice pri päte zosuvu, tak aby zasahovala 

až pod šmykovú plochu, 
- zlepšenie pevnostných parametrov materiálov tvoriacich svah, vybudovaním(vetvených) 

drenážno-stabilizačných rebier, ktoré budú súčasne plniť funkciu dlhodobého znižovania 
hladiny podzemných vôd za odtrhovými hranami zosuvu, 

- ochranu svahu pred infiltráciou zrážkových vôd prekrytím fóliou, resp. dôsledným zhutnením 
nepriepustnými materiálmi.  

Rozpočet na práce Sanácia svahu Podbreziny je 29 471,31 eur. Zmenu rozpočtu navrhujeme kryť 
z prostriedkov rezervného fondu. Schválením rozpočtovej zmeny sa celkový rozpočet zvýši o sumu  
29 472,- eur. Situáciu sanácie svahu Podbreziny zobrazuje príloha č. 1. 
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KIOSK č.2

19775

IHRISKO

KANALIZÁCIA VO VÝSTAVBE - PVC DN 300, dl. 50m
VODOVODNÁ PRÍPOJKA VO VÝST. - P

E 90 DN80 dl. 86,0m

KŠ

H

12 BJ
I-Etapa

310
0

882
5

17 PARKOVACÍCH MIEST

349
6

JESTVUJÚCA,
ŠTRKOM SPEV-
NENÁ PLOCHAPRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA

DN 40

KŠ

ORL

19000

VŠ

DN 50

VODOMERNÁ ŠACHTA

1:8

1:8

SÚTOKOVÁ KANAL.
ŠACHTA VO VÝSTAVBE

ODVODŇOVACÍ ŽĽAB TR.D

12 BJ
II-Etapa

KŠs

 DN 40, dl. 32,5+2,8m

 DN 300-16,7m + DN 160-4,5m

NOVÁ SÚTOKOVÁ
KANAL. ŠACHTA DN1000

DN 50

200

NN PRÍPOJKA VO VÝSTAVBE

NN PRÍPOJKA

575,65m n.m.

575,80m n.m.

VODOMER.ŠACHTA
2 x MERANIE

ZRUŠIŤ VŠ

VŠ

1:8

1:8

KO

DR

LEGENDA

-  JESTVUJÚCI  NN VZDUŠNÝ ROZVOD

-  JESTVUJÚCI AREÁLOVÝ VODOVOD

-  JESTVUJÚCA KANALIZÁCIA
-  NN PODZEMNÁ PRÍPOJKA, TS - KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA

-  KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DN 300,
   KŠ - BETÓNOVÁ ŠACHTA DN 1000 S BET. POKLOPOM
   KŠs - PLASTOVÁ ŠACHTA DN 600

-  VODOVODNÁ PRÍPOJKA DN 80, DN 40

-  DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA DN 160
   ORL - ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK + VSAKOVACIA STUDŇA
-  MOŽNÉ UMIESTNENIE KONTAJNEROV NA KOMUNÁLNY ODPADKO

DR -  MOŽNÉ UMIESTNENIE PALIVOVÉHO DREVA
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