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Vec:
Výzva na odstránenie nedostatkov na stavbe „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie
a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava“
Nakoľko sa v poslednom období šíria rôzne informácie o stave investície, ktorú Vaša
spoločnosť realizuje ako generálny dodávateľ (hlavný zhotoviteľ), dovoľujem si takýmto
spôsobom ako zástupca dotknutej organizácie – Obce Košeca – požiadať o informácie
a urýchlené vykonanie nápravy nežiaduceho stavu.
1. Rôzne stavebné objekty na stavbe realizujú rôzne stavebné firmy v pozícii Vášho
subdodávateľa. Ako prvé by nás preto zaujímalo, prečo sa nedodržiava
harmonogram prác, ktorý nám bol pred realizáciou stavby na jar 2014 doručený?
Prečo sa v prácach nepokračuje? Čo je dôvodom sklzu v realizácii projektu?
2. Prerušením prác vznikla pre obyvateľov obce nepríjemná situácia,
keď sa zrealizované výkopy začali prepadávať a nezostal tu nik, kto by sa o tieto
vedel postarať. Tiež je obrovským problémom všadeprítomný štrk, kamene
a prach na cestách i chodníkoch v celom šírkovom profile. V rozhodnutí
na zvláštne užívanie komunikácií zo dňa 14. 1. 2014 sú pre Vás stanovené jasné
podmienky, ktoré už ste niekoľkokrát porušili. Okrem iného sa v ňom píše:
„V prípade znečistenia miestnych komunikácií a chodníkov ste povinní ihneď tieto
vyčistiť na vlastné náklady. Tiež ste povinní zabezpečovať nevyhnutné úpravy
rozkopávky, napr. dosypávanie štrku, zabezpečenie otvorených výkopov
bezpečným prekrytím tak, aby nedošlo k dopravným kolíziám, úrazom chodcov
a cyklistov. Taktiež musí byť rozkopávka riadne označená dopravným značením.
Zvláštnym užívaním miestnej komunikácie nesmie byť ohrozená bezpečnosť
a plynulosť cestnej premávky.“

Ako starosta obce Košeca som niekoľkokrát so zástupcami subdodávateľov hovoril
na tému údržby komunikácií počas realizácie výstavby. Dostal som vždy odpoveď typu,
že na to v projekte nie sú určené položky a oni to za zazmluvnenú cenu nedokážu zabezpečiť.
Žiadam preto doručiť na obec výpis z výkazu a výmeru (rozpočtu) stavby, či sa tam
predmetné položky naozaj nenachádzajú alebo je to len výhovorka na to, aby sa niekde
ušetrilo. Obec v pozícii akcionára investora Považskej vodárenskej spoločnosti a. s. Považská
Bystrica má právo na takúto informáciu.
Aktuálne včera som bol svedkom jedného nepríjemného úrazu malého dievčatka,
ktoré na bicykli veľmi nešťastne spadlo práve kvôli nebezpečnému stavu rozkopávky
na Továrenskej ulici. S odvolaním sa na citované podmienky rozhodnutia o zvláštnom užívaní
komunikácie ste ako firma počas trvania platnosti rozhodnutia zodpovední za bezpečnosť
chodcov a cyklistov, takže v prípade právnych krokov rodičov budú nasmerovaní práve
na Vás.
Pokúšame sa načrtnutý problém zatiaľ riešiť prostredníctvom takejto výzvy.
V prípade, že nedôjde k náprave stavu a práce nebudú pokračovať v požadovanom rozsahu
tak, aby boli splnené záväzné termíny dohodnuté zmluvným spôsobom s investorom,
prípadne s ohľadom na plnenie termínov platných pre investora v rámci vzťahu
s poskytovateľom podpory z EÚ, bude tento list zverejnený verejnosti ako otvorený list.
Dôrazne Vás žiadame a vyzývame, aby ste urýchlene = neodkladne zabezpečili bezpečnosť
na našich miestnych komunikáciách a vyčistili komunikácie po zrealizovaných výkopových
prácach.
Na záver nám dovoľte vyjadriť naše želanie: chceme byť pre Vás partnerom a nie len
pasívnym pozorovateľom bez možnosti ovplyvniť priebeh realizácie pre nás tak dôležitej
investície. Svoju pozíciu vo vzájomnom vzťahu si vieme veľmi jednoducho posilniť ako cestný
správny orgán v rozsahu svojej pôsobnosti podľa príslušnej legislatívy. Volíme však zatiaľ
zmierlivú cestu a ak ju budete ochotní akceptovať, budeme Vám veľmi vďační.
Ďakujem za pochopenie.
V zastúpení obyvateľov Košece a miestnej časti Nozdrovice

Bc. Radomír Brtáň v.r.
starosta obce

