„Rekonštrukcia MK na ul. Školskej a odvodnenie – Huncovce“
Základné údaje o stavbe:
-

zodpov. projektant:
zhotoviteľ.:
zahájenie prác:
ukončenie prác:

ISPO spol. s.r.o. inžinierske stavby Prešov
EKO SVIP, s.r.o. Sabinov
22.09.2014
30.04.2015

Rozsah vykonaných prác a dodávok na stavbe:
-

zemné práce : - odstránenie pôvodného krytu a podkladu
- 2 767,00 m2
- odkopávky, výkopy rýh, premiestnenie a uloženie výkopu - 305,36 m3

-

lôžko pod trativod zo štrkopiesku :
- 20,66 m3
trativody z drenážnych rúr:
- 516,60 m
osadenie cestných bet. obrúbnikov: - 1 086,00m
zámková dlažba pri objekte MŠ:
- 185,60 m2
kanalizačné uličné vpuste s mrežou : - 13,00 ks
komunikácie:
- podklady zo štrkodrviny
- 6 852,03 m2
- kamenivo obalené asfaltom AC 22 - 2 972,66 m2
- kamenivo obalené asfaltom AC 16 - 2 849,00 m2
Cena prác a dodávok spolu : 165 973,80 €

Zhotoviteľ stavby vykonal zazmluvnené práce pre obec dodávateľsky v priebehu mesiacov október
2014 až apríl 2015, s prestávkou prác v zimnom období.
Celý rozsah vykonaných prác a dodávok uhradila obec z vlastných prostriedkov svojho rozpočtu,
z prostriedkov ušetrených postupne, za dve volebné obdobia.

„Rekonštrukcia MK na ul. Školskej - výstavba chodníkov, – Huncovce“
Základné údaje o stavbe:
-

zodpov. projektant:
zhotoviteľ.:
skutočné zahájenie prác:
ukončenie prác:

ISPO spol. s.r.o. inžinierske stavby Prešov
Obec Huncovce - svojpomocne
01.04.2015
31.07.2015

Rozsah vykonaných prác a dodávok na stavbe:
-

zemné práce : - odkopávky, výkopy rýh, premiestnenie a uloženie výkopu - 390,00 m3
podklad pod dlažbuzo štrkodrviny
- 302,40 m3
osadenie betónovej zámkovej dlažby - 890,00 m2

9 769,68 €
Cena dodávok:
6 683,32€
Cena prác a dodávok spolu: 16 453,00 €
Cena prác:

Uvedenú stavbu uskutočnila Obec Huncovce svojpomocne, vo vlastnej réžií, prostredníctvom
obyvateľov zapojených do projektu Aktivačných prác medzi Obcou Huncovce a ÚPSVaR Kežmarok,
ktorých organizovali a riadili dvaja pracovníci obce – p. Alfonz Spirčák, Nová 265/32 a Ján Reščák,
Tatranská 387/20.
Samotnú pokládku zámkovej dlažby vykonali siedmi pracovníci zapojení taktiež z projektu ÚPSVaR
Kežmarok, menovite: Matej Talarčík, Nová 275/31, Jaroslav Polhoš, Železničná 337/24, Štefan
Polhoš, Železničná 336/37, Ladislav Čureja, Železničná 332/32, Jakub Polhoš, Železničná 339/12,
Milan Polhoš, Farská 74/18, Stanislav Polhoš, Železničná 329/16.
Odvoz vybúraných hmôt na skládku a dodávku materiálu na stavbu zabezpečoval p. Pavol Dravecký,
Riečna 44/19.

Z postu starostu obce vyslovujem poďakovanievšetkým obyvateľom obce, predovšetkým však
obyvateľom bývajúcim na ulici Školskej, za ich porozumenie a ústretovosť prejavenú pracovníkom
na stavbe v priebehu jej realizácie. Ospravedlňujem sa tým, ktorí boli vykonávanými prácami
najviac vyrušovaní a obmedzovaní.
Osobitne srdečne ďakujem všetkým za akúkoľvek pomoc poskytnutú jednak pracovníkom obce ako
aj pracovníkom zhotoviteľa stavby.
S úctou,
Jozef Majerčák, starosta obce.

