
Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ Sereď  

  

Z Á P I S N I C A   
zo zasadnutia komisie  zo dňa  3.3.2011  

Zasadnutie komisie sa uskutočnilo v utorok 3.3.2011 o 16,00 hod. za účasti potrebného 
množstva členov komisie (viď. prezenčná listina).   

Program : 

1. Otvorenie. 
2. Štatút komisie.  
3. Návrh a výber rekonštrukcie a opráv miestnych komunikácií.   
4. Rôzne. 
5. Záver. 

1.  Zahájenie. 

Zasadnutie komisie zahájil a prítomných privítal predseda komisie Ing. arch. R. Kráľ.  
Oboznámil prítomných s programom zasadnutia  komisie. 
2. Štatút komisie. 

Predseda komisie v krátkosti predstavil prítomným členom pripravovaný návrh štatútu 
komisie. Konečná podoba štatútu bude schválená po zapracovaní doplňujúcich návrhov na 
nasledujúcom najbližšom zasadnutí komisie.  

3. Návrh a výber rekonštrukcie a opráv miestnych komunikácií.  

Predseda komisie oboznámil prítomných s uznesením MsZ č. 44/2011 zo dňa 15.2.2011, 
ktoré ukladá komisii pre rozvoj mesta a životné prostredie dodať podklady a kritériá na výber 
dodávateľa na rekonštrukciu miestnych komunikácií, výstavbu a rekonštrukciu parkovísk       
v r. 2011 a predložiť tieto podklady prednostovi MsÚ v termíne do 4.3.2011. 

Stanovisko komisie k uvedenému uzneseniu: 

Výberové konania je možné započať až po vypracovaní a následnom oboznámení sa 
s príslušného odborného útvaru mesta a projektovou dokumentáciou, finančným 
rozpočtom, výkazom výmer. Kritériá pre výber dodávateľa by mali zahŕňať predovšetkým 
požiadavky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a príslušnou platnou legislatívou 
– živnostenský list, doklady o podnikaní, referencie a kvalita podobných stavieb a pod. 
Okrem ceny je potrebné prihliadať aj na znalosť územia. 

V prípade bežných opráv komunikácií pre špecifickosť prác „podľa potreby“ (lokálne 
opravy s malou výmerou, lokálne poruchy odvodnenia, stavebné úpravy malého 
rozsahu...) navrhujeme použiť spôsob ocenenia vyskytujúcich sa prác jednotkovými 
cenami podľa prílohy  „BO 2011 tabuľka na ocenenie“. Za práce takéhoto charakteru 
považujeme i schválené úpravy parkovísk na Legionárskej a Cukrovarskej ulici. Finančný 
objem takto obstarávaných dodávok prác je zákazkou s nízkou hodnotou v objeme do 120 
tis. € (predpokladaná skutočnosť 85 tis. €). 



Závažným faktorom pri výkone týchto prác je znalosť územia, čo sa týka stavu a polohy 
inžinierskych sietí a schopnosť flexibilného technického riešenia priamo na mieste stavby. 

V prípade schválených súvislých opráv a rekonštrukcií komunikácií na ul. Námestie 
Slobody, Záhradná, a chodníka v Hornom Čepeni navrhujeme ako kritérium použiť 
najnižšiu cenu, ktorou ocení uchádzač výkaz výmer z projektovej dokumentácie. 

Predpokladaný finančný objem je v tomto prípade podprahovou zákazkou v hodnote cca 
220 tis. €. 

4. Návrh a výber rekonštrukcie a opráv miestnych komunikácií – návrhy poslancov 
MsZ.  

O 17,00 hod. pokračovalo zasadnutie komisie za prítomnosti poslancov MsZ s cieľom 
vypracovať návrh rekonštrukcie a opráv MK, chodníkov a parkovísk podľa požiadaviek v 
konkrétnych lokalitách mesta Sereď: 

Návrhy poslancov: 

- p. Némethová: Lúčna ul., Svätoplukova ul., Športová ul. vrátane chodníka 
(lokalita pri č. 2925), Tehelná, Hornočepenská (všetky chodníky), prepojenie 
chodníkom: Strednočepenská – Jelšová.  

- p. Vydarená: ul. F. Kráľa – odvodnenie, Hornomajerská (cesta aj chodník), 
Čepenská (chodník pri nájomných bytoch). 

- Ing. Sidor CSc.: Trnavská (železničný most) – zábrana medzi chodníkom a cestou 
ako ochrana chodcov, prístupová cesta na cintorín od stavebnín na Trnavskej ul., 
parkovacie miesta na ul. D. Štúra a M.R.Štefánika. 

- p. Šipka: sídl. Spádová. 

- p. Koričanský: Nám. Slobody, Mlynárska, Kukučínová (smer Meander). 

- p. Kurbel: Športová, Tehelná. 

- Ing. arch. Kráľ: parkovisko pred štadiónom na Športovej ul. vrátane križovatky. 

Požiadavky ostatných (neprítomných) poslancov budú postupne sumarizované.  

6. Záver 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

         Ing. Arch. Róbert Kráľ 

              predseda komisie 

 

 



     Príloha         Súťaž "Opravy Mk v roku 2011 "  Sereď                                                             

        
  Popis položiek a ich jednotkové ceny za mernú jednotku 

        
  Popis práce v položke merná  cena v EUR 

Č.pol.   jednotka 
za mer. 
jednotku 

50904 Rezanie  AB krytu :     

62012400 Krytu AB v hr. do 5 cm m   

62022400 Krytu AB v hr. do 10 cm m   

  Rezanie  LA krytu :     

  Krytu v hr. do  3 cm m   

  Krytu v hr. do 4 cm m   

  Rezanie  betonového  krytu :     

  Krytu v hr. do  5 cm m   

61012400 Krytu v hr. do 10 cm m   

        
50301 Odstránenie krytu  z LA :     

62012400 Odstránenie krytu v hr. do  5 cm m2   

  Odstránenie krytu  z AB :     

62012400 Odstránenie krytu v hr. do 5 cm m2   

62012410 Odstránenie krytu v hr. do 10 cm m2   

  Odstránenie krytu  z betonu :     

  Odstránenie krytu z betonu v hr. do 10 cm m2   

61022410 Odstránenie krytu z betonu v hr. do 15 cm m2   

  Odstránenie podkladného   betonu :     

  Odstránenie podkladného  betonu v hr. do 10 cm m2   

61022410 Odstránenie podkladného betonu v hr.  do 15 cm m2   
50303 Odstránenie bet. obrubníkov  včetne lôžka a opory   :     

4022400 Cestných stojatých v bet. lôžku m   

4032400 Parkových stojatých v bet. lôžku m   

        
222508 Osadenie obrubníkov do betonového lôžka tr. C12/15 s oporou:     

80010130 Osadenie cestného obrubníka stojatého  m   

81010020 Osadenie záhonového obrubníka m   
222507 Osadenie vodiaceho prúžku (prídlažby) do lôžka z betónu tr. C12/15:     

57010030 Osadenie vod.prúžku z betonových dosák do šírky 25 cm m   

57010040 Osadenie vod.prúžku z betonových dosák do šírky 50 cm m   

        
2200404 Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm :     

17020010 Do lôžka v hr z kameniva v hr. 4 cm a výmery do 20 m2 m2   

17020020 Do lôžka v hr z kameniva v hr. 4 cm a výmery cez 20 m2 m2   

        
220406 Kladenie dlažby z vegetač. panelov v hr. 8 cm :     

17021010 Plochy dlaždice do 0,25 m2 do lôžka v hr. 3 cm do 20 m2 plochy m2   

17021020 Plochy dlaždice do 0,25 m2 do lôžka v hr. 3 cm cez 20 m2 plochy m2   

        
220406 Rigol dlaždenný :     

17011010 Rigol dláždenný z bet. dosiek do bet. lôžka v hr. 10 cm (bet. tr. C12/15) m2   

17011020 Rigol dlaždenný z bet. dosiek do bet. lôžka v hr. 10 cm (bet. tr. C12/15) šírky do 1,0 m m   

        
222511 Priekopové žľaby     

61010110 
Osadenie priekopového žľabu z bet. tvarnic TBM 1-60 do bet. lôžka hr. 10 cm z bet. 
C12/15 

m   

61020130 
Osadenie priekopového žľabu z bet. Dosiek 25/50 do bet. lôžka hr. 10 cm z bet. 
C12/15 

m2   

        
10302 Strojné hlbenie rýh, jám, šachiet     

1020010 Hĺbenie rýhy v hor. III. do 60 cm šírky do 100 m3 m3   

103900090 Sťažené vykopávky v blízkosti  podzemných IS m3   

103020090 Príplatok za lepivosť  m3   

        



10305 Ručný výkop :     

20010 hlbenie jám a rýh v hor.III ručne v obmedzenom prietore do 30 m3 m3   
10204 Odkopávky ciest a zárezov :     

  Odkopávky pre spodnú stavbu ciest v hor.II. do 50 m3 m3   

20010 Odkopávky pre spodnú stavbu ciest v hor.II. do 100 m3 m3   
10801 Úprava pláne, hutnenie, svahovanie      

62012400 Úprava plánu v hor. 1-4 so zhutnení do 200 m2 m2   

        
508023 Nakladanie suti na dopravný prostriedok :     

88012400 Naloženie suti na dopr. prostriedok  t   
10607 Nakladanie výkopku na dopr. prostriedok :     

70020 Naloženie výkopku v hor.1-4 na dopr. prostriedok -strojne m3   

        
50802 Vodorovné premiestnenie suti :     

22400 Vodorovná doprava suti do 1 km t   

22490 Príplatok za každý ďalší, i započatý 1 km cez 1 km t   

        

  Príplatok za užívanie spopl. ciest I/62 a R1 - mýtne poplatky     

  Príplatok za odvoz suti na skládku TKO P. Sady - mýtne poplatky km   

        
272013 Lôžka pod potrubie :     

92000010 Lôžko pod potrubie z piesku v hr. 10 cm m2   
10405 Obsypy porubia :     

107011 Odsyp potrubia sypaninou bez prehodenia sypaniny  m3   

107019 Príplatok za prehodenie sypaniny m3   

        
10404 Zásypy rýh a jám :     

207001 Zásyp jám, rýh a šachiet sypaninou zo zhutnením po vrstvách do 100 m3 m3   

107001 Zásyp jám,ryh a šachiet sypaninou bez zhutnenia do 100 m3 m3   

        
220101 Podklady :     

2001070 Podklad zo štrkopiesku v hr.  do 10 cm m2   

2001130 Podklad zo štrkopiesku v hr.  do 15 cm m2   

        
220101 Podklady zo štrkodrvy :     

4000080 Podklad zo štrkodrvy v hr. do  10 cm m2   

4000140 Podklad zo štrkodrvy v hr. do  15 cm m2   

4000200 Podklad zo štrkodrvy v hr. do  20 cm m2   

        
22004 Podkladný beton :     

17011030 Podkladný beton v hr. 10 cm z bet. C8/10 m2   

17011080 Podkladný beton v hr. 15 cm z bet. C8/10     

17011140 Podkladný beton v hr. 20 cm z bet. C8/10 m2   
220204 Podklad z KSC :     

21010010 Podklad z KSC v hr. 12 cm m2   

21020010 Podklad z KSC v hr. 15 cm m2   

21020020 Podklad z KSC v hr. 20 cm m2   
22004 Kryt z betonu :     

17020030 Kryt z betonu v hr. 10 cm m2   

17030010 Kryt z betonu v hr. 15 cm m2   

1703006 Kryt z betonu v hr. 20 cm m2   

        

220306 Podklady a kryty z AB zmesi :     

  Podklady a kryty z AB v hr. 5 cm do 10 m2 m2   



 

 

  Podklady a kryty z AB v hr. 5 cm do 20 m2 m2   

  Podklady a kryty z AB v hr. 10 cm do 10 m2 m2   

  Podklady a kryty z AB v hr. 10 cm do 20 m2 m2   

  Podklady a kryty z AB v hr. 5 cm do 200 m2 m2   

  Vyrovnanie povrchu zmesou AB t   

        
2700304 Kanalizácie z  PVC potrubí :     

22010010 Montáž  potrubia z PVC rúry DN 150 mm m   

22020010 Montáž potrubia z PVC rúry DN 200 mm m   
        

270306 Montáž útesov :     

44030010 montáž útesov na potrubí PVC DN 200 ks   

        
270311 Šachty UV z PVC  /bez dodávky PVC šachty/:     

71020210 Zriadenie PVC šachty DN400/160 do 1,2 m ks   

71020220 Zriadenie PVC šachty DN400/160 do 1,5 m ks   

        

270311 Osadenie poklopov, rámov a mreží UV (bez dodávky poklopu, rámu a mreže UV):     

76020040 Osadenie rámu a mreže UV nad 150 kg ks   

76010040 Osadenie rámu a poklopu tažkého DN 650 nad 150 kg ks   

        
10805 Uprava terénu a zatrávnenie     

101041 Vyplnenie otvorov vo veg.paneloch v hr. do 10cm m2   

  Úprava terénu za obrubníkom m2   
        
  Ostatné súvisiace náklady ako % podiel zo základných rozpočtových nákladov :     

  Osadenie, montáž a demononáž dočasného dopr. značenia  podľa výhl. 9/2009. %   

  Rušenie prác verejnou dopravou %   

  Zariadenie staveniska zhotoviteľa %   

        


