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Vyjadrenie k výstavbe verejného vodovodu na Potočnej ulici v Marianke.

V súčasnej dobe sa v obci Marianka realizuje výstavba splaškovej kanalizácie. Keďže stavba v každej
ulici je ukončená zaasfaltovaním ulíc v celej jej šírke, starosta obce pán JUDr. Radovan Jurika sa obrátil na
našu spoločnosť s prosbou o vypracovanie projektovej dokumentácie vodovodu na Potočnej ulici, ktorá by
sa mohla zrealizovať súčasne s výstavbou kanalizácie na tejto ulici.
Pred zahájením projekčných prác , po vzájomnom dohovore, starosta obce zadal v Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti objednávku na zmeranie tlakov v koncovom bode na tejto ulici.
Meranie sa uskutočnilo na dvoch miestach.
1. miesto - na začiatku ulice Potočná po odbočení z ulice Budovateľská
2. miesto – cca 50 m od križovatky ulíc Potočná - Podhájska.
Výsledky merania ukázali, že v súčasnej dobe je v potrubí v miestach merania nasledovný tlak:
1. miesto
5,5 bar
pri nadmorskej výške cca 215 m n.m.
2. miesto
3,75 bar
pri nadmorskej výške cca 235 m n.m.
Výstavba predĺženia vodovodu na Potočnej ulici predstavuje prekonať výškový rozdiel cca 35 m, pretože
posledný rodinný dom na tejto ulici je v nadmorskej výške cca 270 m n.m., čo znamená mať v potrubí
v meranom 2. mieste tlak minimálne 5,5 bar.
Požiadavka na výstavbu verejného vodovodu bola konzultovaná aj na BVS na oddelení rozvoja s pani
Lajtmanovou a aj na prevádzke vodovodov s pánom Podpleským.
S výstavbou nesúhlasia pre veľmi nízky tlak. Súhlasili by len za podmienky vybudovania spolu s vodovodom
automatickú tlakovú stanicu na posilnenie tlaku vo vodovode na Potočnej ulici.
Podotýkam, že ani plánovaná rekonštrukcia výtlačného potrubia v obci, ktorá sa bude realizovať od tohto
roku nemá vplyv na tlak vo verejnom obecnom vodovode.
Vzhľadom na skutočnosť, že obec Marianka si momentálne takúto investíciu nemôže dovoliť, pretože jej
odhadovaný investičný náklad predstavuje cca 100 000,- €, a ani BVS nemá záujem o takúto investíciu pre
jej neefektívnosť, nebudeme ani realizovať projektovú dokumentáciu vodovodu na Potočnej ulici.
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