Referenčný list -potvrdenie obj.ednávatel'a o uskutočnení

stavebných prác.
Obecný úrad Lysica ako objednávateľ prác týmto potvrdzuj.e, 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 obj.ektoch
staNbv ``Protipovodňové opatrenie na toku v obci Lysica``.
Stručný popis objektov stavby :
V rámci protipovodňového opatrenia bol riešený hlavný tok „Ĺys/.cký pofok", ktorého dno

bolo z voľne uložených (nanesených) kameňov a brehy prevažne z trávnatého neupraveného

povrchu. V určitých častiach bol breh už opatrený kamenným oporným múrom, ktorý sa
v novom stavebnom riešení ponechal v nevyhnutnom rozsahu. Pôvodné koryto toku nebolo
schopné previest' vody s prietokom Q100, a pri týchto prietokoch sa voda pravidelne
vybrežila

a

zaplavila

územie

obce.

Vzhľadom

na

tieto

skutočnosti

bola

potrebná

rekonštrukcia brehov a dna potoku, vykonali sa potrebné stavebné opatrenia a úpravy, aby

toky preniesli prietok vody Q100. Pôvodné brehy potoka boli iba čiastočne upravené
kamennými opornými múrikmi a dno bolo bez úpravy. Kamenná dlažba na brehoch bola z
časti narušená výmoľmi a v niektorých miestach zosunutá na dno toku, pričom tieto časti
bolo nutné opravit'. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa vykonala rekonštrukcia brehov koryta a
zvýšila kapacita koryta rozšírením dna a upravením sklonu brehov. Došlo kodstráneniu

nánosov a náletových drevín z toku. Trasa koryta potoka bola zachovaná. Trasa úpravy začína
pri obecnom cintorína v staničení km 0,135 81. Celková dížka rekonštrukcie je „Ĺys/.cký

poťok" v d/'zvke 7Í8,53m. Sadovnícke úpravy sú na všetkých nespevnených plochách v území.
Pred založením zelene boli dokončené všetky stavebné úpravy a bol dôsledne vyčistený

pozemok od stavebného odpadu a boli vykonané terénne úpravy.

o
o
o
o
o
o
o
o

úsek ,A1" -10,24m a 4,96m kilometrovník: od 2,007 86 do 2,01810 km
úsek ,A2" -64,20m kilometrovník: od 1,913 34 do 1,977 39 km
úsek ,A3" -26,84m kilometrovník: od 1,693 97 do 1,720 81 km
úsek ,A4" -20,48m kilometrovník: od 1,461 91 do 1,482 39 km
úsek ,A5" -43,62m kilometrovník: od 1,06110 do 1,104 76 km
úsek „81" -16,13m kilometrovník: od 0,923 97 do 0,94010 km
úsek „82" -190,90m kilometrovník: od 0,55918 do 0,74910 km
úsek „83" -341,16m kilometrovník: od 0,135 81 do 0,476 80 km

Zmluvný termín : 18.05.2016-31.10.2016
Cena bez DPH 89.833,33,-EUR

Cena celkom vrátane DPH 107.800,1 EUR
Ako štatutárny zástupca obj.ednávateľa potvrdzuj.em, že práce boli vykonané v zmysle PD
a príslušných STN odborne a včas.

