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Vážení spoluobčania,  
 

dovoľte mi oznámiť Vám aktuálny stav projektu „Košická Polianka – 
vodovod“. Dňa 17.01.2023 sa v obci uskutočnil Kontrolný deň stavby č.1 
Projekt „Košická Polianka – vodovod “ITMS2014+302041M822. 

Stavebné a výkopové práce začne zhotoviteľ stavby HYDROELKOL 
spol. s.r.o. Vyšný Kubín realizovať na verejnom priestranstve pred 
nehnuteľnosťami od súp. č. 259, 260, 267, 213, 211, 209, 207, 206, 205, 
203, 298, 204, 219, 277, 242, 241, 274, 273, 282, 291 v pondelok dňa 

23.01.2023 podľa poveternostných podmienok.  

Jedná sa o uloženie vodovodného potrubia do zeme, následne po 
ukončení osadenia vodovodného potrubia sa budú realizovať prípojky po 
hranicu nehnuteľností k budúcej domovej vodomernej šachte. V obci 
prebieha vytýčenie samotnej stavby,  vytýčenie podzemných sietí a to: 
plynové potrubie, elektrické vedenie a iné. 

Žiadame majiteľov nehnuteľností, ktorí majú záujem o napojenie 
na vodovod, aby uzatvorili s Východoslovenskou vodárenskou 
spoločnosťou a. s. Košice Zmluvu o zriadení vodovodnej prípojky s VVS 
prostredníctvom nášho obecného úradu. Bližšie informácie ohľadom 
vodovodnej prípojke k rodinnému domu nájdete na stránke 
https://www.vodarne.eu/vodovod-a-kanalizacia. 

 Opäť Vás prosím a zároveň Vám ďakujem za Vašu trpezlivosť, 
ohľaduplnosť a ústretovosť počas realizácie stavebných prác. Viem, že 
musíme strpieť blato, nepohodu, možno zlé parkovanie, nevhodný vstup 
k bránam rodinným domom, ale to všetko je v záujme nás všetkých pre 
skvalitnenie života v našej obci.   

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na obecný úrad na 
tel. č. 055/6854181 a starostku obce 0911754014. 

 
 

Mgr. Marta Petrilová 
starostka obce Košická Polianka 

 
 
 
V Košickej Polianke 18.01.2023 
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