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Vec
Petícia za rekonštrukciu vodovodu na uliciach Ružová a Sládkovičova - odpoveď
Dňa 6. septembra 2018 bola na obecný úrad doručená petícia obyvateľov ulíc Ružová
a Sládkovičova v Smižanoch. Z dôvodu častých porúch na vodovodnom potrubí žiadajú obyvatelia
rekonštrukciu vodovodu na uliciach Ružovej a Sládkovičovej. Pri poruchách dochádza ku škodám
na rodinných domoch, pretože unikajúca voda podmáča základy a preniká do pivničných priestorov.
Zároveň dochádza k poškodzovaniu verejného priestranstva a vstupov pred rodinnými domami.
Dňa 18. septembra 2018 som bol osobne rokovať s generálnym riaditeľom PVS, a.s. Ing. Petrom
Ďuroškom. Rozprával som mu o situácii, ktorá pretrváva už viac rokov a so strany obce boli už
viackrát vznesené požiadavky na rekonštrukciu tohto vodovodného radu. Naša požiadavka bola
odobrená aj zo strany prevádzky PVS, a.s. v Spišskej Novej Vsi, ktorá taktiež kvôli častým
poruchám odporučila rekonštrukciu vodovodu na uliciach Ružová a Sládkovičova.
Generálny riaditeľ prisľúbil našu požiadavku zahrnúť do investičného plánu na rok 2019. V 39.
týždni 2018 zasadala investičná komisia PVS, a.s., ktorá odsúhlasila rekonštrukciu vodovodu na
spomínaných uliciach v roku 2019 v investičnom pláne. Rekonštrukcia vodovodu na uliciach
Ružovej a Sládkovičovej bude v dĺžke 650 m a na túto investíciu je vyčlenených 180 000 EUR.
Tieto informácie potvrdila tiež Ing. Harabinová – vedúca prevádzky v Spišskej Novej Vsi, s ktorou
sme rokovali 2. októbra 2018.
Všetko je pripravené tak, aby v roku 2019 bol rekonštruovaný vodovod na uliciach Ružovej
a Sládkovičovej. Rekonštrukciu bude financovať PVS, a.s.
Uvedené Vám dávam na vedomie a chcem Vás požiadať, aby ste oboznámili s mojou
odpoveďou všetkých obyvateľov, ktorí sú na petícii podpísaní.

S pozdravom
Ing. Michal Kotrady
starosta obce

053 11 Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50
tel.: 421 53/443 14 83, 443 12 24
fax: 421 53/443 11 32
e-mail: smizany@smizany.sk
www.smizany.sk

Bankové spojenie:
SLSP, a.s. fil. Smižany
č. ú.: 0101391098/0900
IČO: 006 91 721
IČ DPH: 2020715554

