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Mesto Zlaté Moravce 
Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 
Mestský úrad 
ul. l.mája2 
953 01 Zlaté Moravce 

Zlaté Moravce, 11.3.2013 

Vec: Žiadosť o písomné vyjadrenie k riešeniu havarijného stavu splaškovej kanalizácie v ZŠ 

Mojmírova 

Rada školy pn ZŠ Mojmírova žiada o písomné stanovisko Mesto Zlaté Moravce, ako 

zriaďovateľa ZŠ Mojmírova o postupe riešenia havarijného stavu splaškovej kanalizácie 

v objektoch školy v pavilónoch A a B. 

Havarijný stav splaškovej kanalizácie bol Radou školy pri ZŠ Mojmírova avizovaný listom 

adresovaným dňa 9.8.2012 primátorovi Mesta Zlaté Moravce, finančnej komisii, ďalej komisii 

výstavby a územného plánovania, životného prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok Mesta 
Zlaté Moravce. V uvedenom liste Rada školy upozorňuje, že v prípade havárie splaškovej 

kanalizácie bude nutné uzatvoriť školu z hygienických dôvodov. 

Nakoľko doposiaľ nebolo rade školy zaslané žiadne písomné stanovisko zriaďovateľa o spôsobe 

a postupe riešenia havarijného stavu splaškovej kanalizácie znovu žiadame o písomné vyjadrenie. 

Na uvedený havarijný stav už bola vypracovaná projektová dokumentácia ale k realizácii sa 

doposiaľ neprešlo. Rada školy na základe už uvedeného, žiada o pridelenie finančných 

prostriedkov z úveru schváleného poslancami na mestskom zastupiteľstve. Prosíme aby si 

kompetentní uvedomili vážnosť situácie a k vzniknutému stavu sa postavili zodpovedne. 

Práce je možné vykonať počas školských prázdnin, pretože opravy sú rozsiahle ale dovtedy je 

nutné aby prebehlo výberové konanie na dodávateľa. 

S pozdravom 

Kontaktné osoby: 
Ing.Erich Šegeda, podpredseda RŠ 
e-mail: erich.segeda@«slovintegraenergv.sk 
t.č.0911359012 
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Mgr. Viera Striešková 
predsedníčka RŠ pri ZŠ Mojmírova 



Mgr. Viera Striešková, predsedníčka RŠ pri ZŠ Mojmírova 
e-mail: vierask@gmail.com, 
t.č.0918688140 

Prílohy: lx kópia listu žiadosti o riešenie havarijného stavu kanalizácie zo dňa 9.8.2012 

Na vedomie: 1 x komisia školstva 
1 x komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a obnovy 

kultúrnych pamiatok stavebná komisia 
l~misfa--ške.lstva 

1 x komisia finančná 



Rada školy pri Základnej škole, Mojmírova 2, Zlaté Moravce 

- 9. AUG. 2012 

Mesto Zlaté Moravce 
Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 
Mestský úrad 

ul. 1. mája 2 
953 01 Zlaté Moravce 

Zlaté Moravce, 09.08.2012 

V dôsledku opakovaných problémov s upchávaním splaškovej kanalizácie v objektoch 
pavilónov A a B Rada školy dala sponzorsky vykonať vysokotlakové čistenie splaškovej kanalizácie 
vrátane optického monitoringu kanalizácie. 

Na základe nálezu z vykonaného čistenia a monitoringu splaškovej kanalizácie opísanej 
v správe priloženej k prílohe listu, Rada školy na svojom zasadaní dňa 08.08.2012 dospela k záveru, 

že sajedná o 

havarijný stav. 

ZŠ Mojmírova nie je schopná z vlastných zdrojov riešiť opravu splaškovej kanalizácie. Z uvedeného 
dôvodu žiadame zriaďovateľa o riešenie opravy splaškovej kanalizácie zo zdrojov mesta. 

Z priloženej správy z optickej kontroly kanalizácie a nálezu vyplýva, že pod pavilónom B je 
rozsiahly zával (Z3). Hromadenie vody, únik vody a splaškov mimo kanalizácie bude mať za následok 
kontaminovanie okolitého priestoru, čo je nezlučiteľné s vyučovacím procesom. 

Okrem uvedeného je nutné bezodkladne riešiť opravu vetiev A a B v pavilóne A a vetvy C v pavilóne 
B podľa priloženej situácie. Pri oprave je nutné riešiť aj inštaláciu nových rozvodov vody 
k sanitárnym zariadeniam, z dôvodu zastaraného existujúceho vybavenia. 

ZŠ Mojmírova už pred časom zakúpila z vlastných zdrojov sanitárne vybavenie WC, dlažbu 
a obklady, ktoré bez riešenia uvedeného havarijného stavu nie je možné použiť. 

Žiadame Vás o spracovanie projektovej dokumentácie a komplexné riešenie havarijného stavu 
opísaného problému v jednej z najväčších škôl v Zlatých Moravciach, skôr ako dôjde k úplnej havárii 
splaškového potrubia, následného narušenia statiky budovy a následne nutného prerušenia výučby 

z nezodpovedajúcich hygienických a bezpečnostných dôvodov. 

Veríme, že ako zriaďovateľ zodpovedne zvážite popísané skutočnosti a pristúpite bezodkladne 
k riešeniu opísaného problému. 

S pozdravom 

Mgr. Viera Striešková 
predsedníčka RŠ pri ZŠ Mojmírova 


