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MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Komárne dňa: 26.05.2016
k bodu rokovania číslo:
A Komáromi Városi Képviselő-testület
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Tárgysorozatának . pontjához

NÁVRH NA SÚVISLÚ UCELENÚ OPRAVU CHODNÍKOV VO VLASTNÍCTVE A
V SPRÁVE MESTA KOMÁRNO
JAVASLAT

KOMÁROM VÁROS TULAJDONÁBA ÉS FENNHATÓSÁGA ALÁ
TARTOZÓ JÁRDÁK EGYBEFÜGGŐ JAVÍTÁSÁRA

Predkladá - Előterjeszti:
Ing.Patus Alexander, vedúci Komunálneho odboru
Patus Sándor, Kommunális főosztály vezetője
Vypracoval - Az anyagot kidolgozta:
Ing.Patus Alexander, vedúci Komunálneho odboru
Patus Sándor, Kommunális főosztály vezetője

Prejednané – Megytárgyalta:
Komisia ŽP, VP a D dňa: 10.5.2016
Komisia rozvoja mesta dňa: 10.5.2016
Rada MZ dňa : 18.5.2016

Materiál obsahuje - Mellékletek:
Informatívna správa – Tájékoztató jellegű beszámoló
Návrh MsÚ na uznesenie – a Városi hivatal határozati javaslata
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Informatívna správa
k návrhu na súvislú ucelenú opravu chodníkov vo vlastníctve a v správe Mesta
Komárno
V rozpočte Mesta Komárno na rok 2016 bola schválená finančná čiastka vo výške
150.000,- eur na súvislú ucelenú opravu miestnych komunikácií (program č. 4.1 „Oprava MK
– súvislé, ucelené“ oddiel, trieda 0.4.5.1, položka 635006).
Uvedená čiastka bola plánovaná na súvislú, ucelenú opravu miestnej komunikácie ul.
Lehárová, na ktorú už je vypracovaný aj vykonávací projekt. Nakoľko však ul. Lehárová bola
zaradená v zmysle uznesenia MsZ č. 623/2016 zo dňa 23. marca 2016 do zámeru Mesta
Komárno vykonať komplexnú opravu vybraných miestnych komunikácií, ktorej finančné krytie
bude zabezpečené formou dodávateľského úveru, bolo potrebné určiť inú miestnu
komunikáciu, resp. chodníky ktoré vyžadujú súvislú, ucelenú opravu. Nakoľko v poslednom
období vzhľadom na obmedzené finančné možnosti bolo možné opravovať väčšinou len
miestne komunikácie na úkor chodníkov, stav chodníkov v meste je vo veľmi zlom stave.
Z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu, že Mesto Komárno plánuje vykonať komplexnú opravu
vytypovaných komunikácií a chodníkov v zmysle uznesenia MsZ č. 623/2016 zo dňa 23.
marca 2016, mestský úrad navrhuje vykonať súvislú, ucelenú opravu nasledovných
chodníkov:
- Vnútorná okružná (od päty Vážskeho mosta po križovatku s Tabakovou ul., a od
Dôstojníckeho pavilónu po Športovú ul.)
- Cintorínsky rad (strana pri cintorínoch)
- Gazdovská ul. (obojstranne)
- Petőfiho ul. (pred strednou školou SPŠ smerom ku Gazdovskej ul.)
- Palatínová ul. (od sklápacieho mosta po Kúpeľnú ul. obojstranne)
- Dunajské nábrežie (od Lehárovej ul. po Elektrárenskú cestu - na strane parkoviska)
- Ul. E.B. Lukáča (obojstranne od Ul. odborárov po Ul. priateľstva)
- Slnečná ul. (od Ul. 29.augusta po Košickú ul. – strana od garáží)
Samotná súvislá, ucelená oprava by pozostávala z odfrézovania asfaltového krytu
chodníkov, z úpravy polôh dažďových vpustí ak sa nachádzajú v telese chodníka, opravy
obrubníkov, ak si to vyžaduje ich stav, z úpravy pozdĺžnych a priečnych parametrov
chodníkov za účelom dosiahnutia funkčného odvodnenia chodníkov a z vytvorenia
bezbariérového napojenia na prechody, ak chýbajú.
Navrhovaná oprava týchto chodníkov si nevyžaduje stavebné povolenie, je možné ich
vykonať v rámci bežnej údržby (je potrebné vybaviť len povolenie na umiestnenie dočasného
dopravného značenia počas doby vykonávania opráv), preto je táto položka v rozpočte
zaradená do bežných výdavkov.

Stanovisko MsÚ: navrhuje schváliť uznesenie.
Stanovisko KRM: navrhuje schváliť uznesenie pomerom hlasov 6-0-0
Stanovisko Komisie ŽP, VP a D: navrhuje schváliť uznesenie pomerom hlasov 4-3-0
Stanovisko Rady pri MZ: navrhuje schváliť uznesenie pomerom hlasov 4-0-1
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Návrh na uznesenie č. /2016
na súvislú ucelenú opravu chodníkov vo vlastníctve a v správe Mesta Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
vykonanie súvislej ucelenej opravu chodníkov vo vlastníctve a v správe Mesta
Komárno zo schváleného rozpočtu bežných výdavkov Mesta Komárno na rok 2016,
program č. 4.1 „Oprava MK – súvislé, ucelené“ (oddiel, trieda 0.4.5.1, položka 635006)
v poradí dôležitosti :
-

B/

Vnútorná okružná (od päty Vážskeho mosta po križovatku s Tabakovou ul., a od
Dôstojníckeho pavilónu po Športovú ul.)
Cintorínsky rad (strana pri cintorínoch)
Gazdovská ul. (obojstranne)
Petőfiho ul. (pred strednou školou SPŠ smerom ku Gazdovskej ul.)
Palatínová ul. (od sklápacieho mosta po Kúpeľnú ul. obojstranne)
Dunajské nábrežie (od Lehárovej ul. po Elektrárenskú cestu - na strane parkoviska)
Ul. E.B. Lukáča (obojstranne od Ul. odborárov po Ul. priateľstva)
Slnečná ul. (od Ul. 29.augusta po Košickú ul. – strana od garáží)
žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie a výkazu výmer pre chodníky
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
Termín: do 15. júla 2016

C/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť zahájenie procesu verejného obstarávania pre získanie dodávateľa na
vykonanie súvislej ucelenej opravy chodníkov na základe výkazu výmer projektovej
dokumentácie do výšky schváleného rozpočtu.
Termín: do 31. júla 2016

