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Vec

K odstávkam teplej vody na Sídlisku III a Sídlisku II pri rekonštrukcii teplovodných
potrubí - Interpelácia 1-140-2019 - odpoved'
V ážený pán poslanec,
na Vami vznesenú interpeláciu na 6. mestskom zastupiteľstve mesta Prešov, ktoré sa
konalo dňa 18. 09. 2019, týkajúcu sa častých odstávok teplej vody na Sídlisku II a Sídlisku III,
Vám v prílohe zasielame odpoveď spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s ..

S pozdravom a úctou

Prílohy: Ix list 2970
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SPRAVBYTI<OMFORT
ČLEN ČEZ ESCO

Mestský

úrad Prešov

Ing. Jozef Demčák
Hlavná 73

08001 Prešov

Prešov,

11. novembra 2019

Ing. 8anduričová Natália/2970

Tel.: 05117567705

Odpoveď na interpeláciu pána Ing. Jozefa Demčáka
Vážený pán poslanec,
spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT,
a.s. Prešov realizovala jedinečnú akciu výmeny horúcovodného
rozvodu tepla. Touto hlavnou tepnou cirkuluje médium do sídlisk " II a III v Prešove. Potrubie malo už
viac ako 50 rokova preto bolo nutné ho vymeniť. ZIskaIi sme na túto akciu aj finančné prostriedky
z európskych fondov.
Investičná akcia sa týkala výmeny cca 3 km potrubia o priemere 50 až 300 mm. Samotné ukladanie
potrubia bolo technologicky zložité. Pri nedodržanl predpísaných technologických postupov, by došlo
k značným poškodeniam potrubia a k úniku vykurovacej vody. Pri prácach sa dával značný dôraz na
perfektné zvary kontrolované róntgenom, na uloženie potrubia, na jeho predpfnanie a následný zásyp.
Všetky tieto úkony si vyžadovali svoj čas, ktorý sa predlžil nepredvídateľnými problémami, ktoré sa
objavili pri odkrývanf potrubia.
Sídlisko I a II sú vzdialené od centrálnej kotolne na Jazdeckej ulici a preto sa ich dotkli všetky odstávky
dodávky teplej úžitkovej vody, ktoré bolo nutné spraviť.
Aby sme našich zákazníkov nezaťažovali tým, že budú celé dva mesiace bez teplej úžitkovej vody,
zvolili sme postup etapovitej postupnej výmeny potrubl. Bol to postup zložitejši na koordináciu prác a aj
finančne, no to nám umožnilo zákazníkom dodávať aspoň prerušovane teplú vodu.
Nové potrubia splňajÚ tie najvyššie parametre kladené na izolačné vlastnosti povrchovej ochrany
potrubia .
ozdravom
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Prílohy: terminy odstávok
Volgogradská 6B. 060 01 Prešov I tel.: "'421 517567701, Iru<: +421 517567703
e-mail: info@spravbylkomfort.sk.www.spravbylkomlort.skIIČO: 31718523. DIČ: 2020520645.
IC DPH: SK2020520645 I zapísanýv obchodnom regístri Okresného súdu Prešov.
oddiel Sa. vložka 249/P
č,

SPRAVBYTKOMFORT
ČLEN ČEZ ESCO

Termíny odstávok projektu:
Rekonštrukcia primárneho vykurovacieho okruhu CK Jazdecká, Prešov
termín začatia odstávky

29.7.2019
14.8.2019
19.8.2019
26.8.2019
3.9.2019
16.9.2019
24.9.2019
2.10.2019
17.10.2019

termín ukončenia odstávky

3.8.2019
17.8.2019
23.8.2019
30.8.2019
11.9.2019
20.9.2019
30.9.2019
2.10.2019
17.10.2019

počet dní

6
4
5

5
9
5

7
1
1

