
Referenčný   list   -potvrdenie   obj.ednávatel'a   o uskutočnení

stavebných prác.

Obecný   úrad   Dlhé   Pole   ako  objednávateľ  prác  týmto   potvrdzuje,   že   spoločnost'  LS  a.s.

(  pôvodný  názov  Skládky  a Odpady  )  so  sídlom  Slávičie  údolie  106,  812  02  Bratislava,  lčo:
34122 303  realizovala  ako  dodávatel' ucelené  a  samostatné stavebné  práce  na  stavebných
ob.iekioch  staNbv  ,,Opatrenia  na  ochranu  pred  povodňami  a regulácia  potoka  v  obci  Dlhé
Pole``.

Stručný popis vykonaných prác a objektov stavby :

Začiatok   úseku  protipovodňových opatrení j.e  na  sútoku  potoka  s Dlhopoľkou v  rkm.  5,200,
úsek prechádza obcou a  pokračuje severným smerom, po prekrižovaní štátnej. cesty sa stáča
na  západ  až  po  koniec  úpravy  v  rkm  prítoku  0,720  na  hranici  areálu  miestneho  cintorína.
Územie  sa  nachádza  v južnej  časti Javorníkov.  Brehový  porast okolo  recipientu  predstavuj.e
vodný  biokoridor  miestneho významu  s  prepojením  na  biocentrum  regionálneho významu

(povodie   Váhu   )   V   mieste   úpravy   bolo   vykonané   odstránenie   existujúceho   mosta   s
klenbovým priepustom, ktorý bol v havarijnom stave a stal sa  prekážkou recipientu. Z tohto
dôvodu  bolo  dôležité  preventívne  predchádzat'  riziku  z povodňových  prietokov  a  vykonat'
úpravu  vedenia  toku,   svahov  a   s  vybudovaním   kameninových  stupňov  a   prahov.   Došlo
k odstráneniu  nánosov  a náletových  drevín  z  celého toku.  Úseky  maximálnych  sklonov  boli
opevnené  kamennou rovnaninou do roštu, ktorý odoláva zvýšeným účinkom  prúdiacej vody.
Opevnenie  sa  skladá  z  prahov  uložených  do  dna  koryta  v  úrovni  nivelety.  Prahy  sú  v  ose
koryta  zaistené  pilotou.  Vo  svahu  sú  prahy  zaistené v  betónovej  pätke.  Vzdialenost' týchto

prahov  je  v  závislosti  na  sklone.  Medzi  prahmi  je  kamenná  rovnanina  ukladaná  na  výšku.
Takéto  opevnenie  je  veľmi  odolné,  zvyšuje  drsnost' omočeného  obvodu  a  tím  znižuj.e jeho
kinetickú energiu. Zrealizované úseky a obj.ekty :

* Protipovodňová ochrana v obci Dlhé Pole rkm 0,000 -0,260
* Protipovodňová ochrana v obci Dlhé Pole rkm 0,260 -0,720
* Zábradlia a zvodidlá
* Pásy, schody, stupne

Zmluvný termín : 28.07.2015 -28.03.2016

Cena bez DPH 220.069,63 EUR
Cena celkom vrátane DPH 264.083,56,-EUR

Ako  štatutárny  zástupca  objednávateľa  potvrdzujem,  že  práce  boli  vykonané  v zmysle  PD

a  príslušných STN odborne a včas.

Zástupca objednávateľa: lng. Dana Veveričíková, starostka obce, mobil: 0905 975 528

V Dlhom Poli, 30.07.2020 OBEC  DLHÉ  POLE


