MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – PEREŠ

Sp. č. MÚ/2018/148/442

Košice, 28.06.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
Mestská časť Košice – Pereš, správca miestnych komunikácií MČ Košice – Pereš, na
základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 173/25/2018/18.06.2018 a objednanej údržby
s úspešným uchádzačom, vybraným v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, realizuje v mesiaci jún – júl 2018
údržbu havarijného stavu miestnych komunikácií, a to:
Poradie
1.
2.
3

Ulica
Revúcka,
Revúcka
Revúcka

Dĺžka

Úsek
Gelnická - Bystrická
Bystrická - Krompašská
Krompašská - potok

Zár. lehota do :
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023

Na predmetných úsekoch miestnych komunikácií budú vykonané práce a dodaný
materiál s 5 a polročnou záručnou lehotou.

V októbri 2017 bola realizovaná oprava, na ktorú sa viaže záručná lehota, a to:
Poradie
1.
2.

Ulica
Na Košarisku
Haburská

Dĺžka
340 m
126 m

Úsek
od ulice Vranovská
od križovatky
Krompašská - Haburská
po križovatku Haburská Krásnohorská

Zár. lehota do :
31.10.2022
31.10.2022

V novembri 2016 bola realizovaná oprava, na ktorú sa viaže záručná lehota, a to:
Poradie
1.

Ulica
Krompašská

Dĺžka
340 m

Úsek
úsek od križovatky
Krompašská - Haburská
po RD č. 138

Zár. lehota do :
30.11.2021

V roku 2013 boli realizované opravy, na ktoré sa viaže záručná lehota, a to:
Poradie
1.
2.

Ulica
Krásnohorská II.
Krásnohorská I.

Dĺžka
662 m
165 m

Úsek
celá ulica
celá ulica

Zár. lehota do :
30.11.2018
30.11.2018
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3.

Gelnická

940 m

4.

Jasovská

900 m

od križovatky
s Revúckou smerom
k Lorinčíku
od križovatky
s Revúckou smerom
k Lorinčíku

30.11.2018

30.11.2018

Na základe uvedeného Mestská časť Košice – Pereš (ako správca miestnych
komunikácií) po dobu ako je uvedená záručná lehota, nebude súhlasiť so zásahom do
uvedených úsekov miestnych komunikácií, resp. napojením rodinných domov a prípojok na
inžinierske siete, ktoré by mali za následok poškodenie opravovaných komunikácií.

„podpísaný“
Ing. Jozef KARABIN, MBA
starosta
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