Požiadavky na opravy chodníkov a miestnych komunikácií
Mesto Galanta
2018 - Bežné výdavky – rozpočtované finančné prostriedky 60 000 €

I.
1.1

Práce zrealizované

dodávateľom TIMS s.r.o., Nitra - realizácia marec, apríl 2018

Ul. Matičná pri Dennom centre, Športová s.č.465 – oprava prepadnutých
uličných vpustov
2.
Ul. Parková – oprava odvodňovacieho rigolu s mrežou pred HaZZ
3.
Ul. Parková oprava prepadnutých ul. vpustov pred HaZZ, v križovatke s ul.
Priemyselnou
4.
Ul. Esterházyovcov č. 914 - Oprava vjazdu do bytového domu
5.
Ul. Priemyselná – oprava prepadnutých vpustov pri opravovni Kleč
6.
Oprava stĺpikov pri MsKS, Námestí detí, demontáž stĺpikov na ul. Mierovej
/lokalita 27/
7.
Oprava prepadu pred bytovým domom SNP č. 968/43
1.

1.2. dodávateľom Cesta a stavby Nitra - realizácia v mesiaci máj
2018
A/ Oprava chodníkov zo zámkovej dlažby /grafická situácia 1-6/
8.
9.
10.
11.
4/
12.
13.

Mierové námestie v lokalite pri hodinách /lokalita 1/
Ul. Hlavná pri poisťovni Allianz /lokalita 2/
Chodník na ul. Z. Kodálya – oproti budovy Staveca /lokalita 3 /
Kruhová križovatka Z .Kodálya – Vajanského pri fasáde pivárne Oáza /lokalita
Ul. Poštová pri OTP banke /lokalita 5/
Chodník pri svetelnej križovatke ul. Esterházyovcov /lokalita 6/

B/ Oprava miestnych komunikácií - výtlkov tryskovou metódou na
báze kationaktívnej emulzie /TURBO/
14.
Ul. Školská – postrek prasklín a menších výtlkov po celej ulici
15.
Ul. Štefánikova – postrek prasklín a menších výtlkov po celej ulici
16.
Ul. Poštová – oprava výtlku
17.
Ul. Staničná – postrek prasklín a menších výtlkov po celej ulici
18.
ul. SNP č. 998, oprava výtlku popri Materskej škôlke
19.
ul. SNP za pizzériou Del Korzo oprava výtlku
20.
ul. Obrancov Mieru postrek prasklín a menších výtlkov po celej ulici metódou
Turbo
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21.
ul. SNP – pri MŠ postrek prasklín a menších výtlkov po celej ulici metódou
Turbo
22.
ul. Športová oprava postrek prasklín a menších výtlkov po celej ulici
23.
Námestie detí pri obchode s nábytkom Czafík – oprava výtlku
24.
ul. Vodárenská č. 339 oprava výtlku Turbom
25.
ul. Priečna – postrek prasklín a menších výtlkov po celej ulici
26.
ul. Slnečná postrek prasklín a menších výtlkov po celej ulici
27.
Októbrova – oprava výtlku za reštauráciou Papuča
28.
križovatka ul. Cintorínska, Bratislavská a všetky vjazdy z ulíc Švermová,
Česká, Ruská, T. Vansovej - oprava výtlku Turbom
29.
Javorinka postrek prasklín a menších výtlkov metódou Turbo
30.
Hody postrek prasklín a menších výtlkov metódou Turbo
31.
Nebojsa postrek prasklín a menších výtlkov metódou Turbo

II.

Plánované opravy

2.1. opravy miestnych komunikácií v roku 2018
32.
33.

34.
35.
36.

2.2

Ul. 29. augusta – oprava výtlkov zarezaním asfaltu, vyspravením, položením
nového koberca – 5x – objednávka 6/1800129 dňa 17.4.2018
Hody – prepad komunikácie – oprava zarezaním asfaltu, vyspravením,
položením nového koberca pri RD č. 1315 objednávka 6/1800129 dňa
17.4.2018
Javorinka – oprava zarezaním asfaltu, vyspravením, položením nového
koberca pri RD č. 70 objednávka 6/1800129 dňa 17.4.2018
Ul. Staničná – oprava výtlkov Turbom + výstupok na komunikácií objednávka
6/1800129 dňa 17.4.2018
ul. Šaľská pri krbovom štúdiu - komplexná oprava komunikácie sfrézovaním
asfaltového povrchu a položenie nového asfaltového koberca

Plánovaná realizácia opravy chodníkov /grafická situácia 7 -26/
s výhľadom na rok 2019...

Sídl. Zornička
Oprava chodníkov s asfaltovým povrchom
37.
Pri bytovom dome č. 911/8, 910/5, 913/2, 915 /lokalita 7/
38.
Oprava bezbariérového chodníka pri OTP banke – vjazd na parkovisko oproti
OD Galaxia /lokalita 8/
Sídlisko Nová doba
Oprava chodníkov s asfaltovým povrchom
39.
Oprava chodníka medzi bytovými domami č.920 a 921 dĺžky 5 m pri styku
s komunikáciou /lokalita 9/
40.
Oprava chodníka za bytovým domom č.794 dĺžka 37 m /lokalita 10/
41.
Komplexná rekonštrukcia spojovacieho chodníka od bytového domu č. 794
/Oproti Strednej školy obchodu a služieb/ po škôlku, dĺžka 99 m /lokalita 11/
42.
chodníky medzi kostolom a Sberbankou /lokalita 12/
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43.
44.
45.

chodník pri potravinách COOP Ul. Parková až po ul. Hlavnú v dĺžke 70 m
/lokalita 13/
oprava chodníkov a parkovísk pri bytovom dome č.795, 796 - výškové 9
poschodové domy /lokalita 14/
oprava chodníka pri bytovom dome 761 smerom k parku /lokalita 15/

Ul. Esterházyovcov
Oprava chodníkov s asfaltovým povrchom
46.
Esterházyovcov pred bytovým domom č . 713, 714, dĺžka 100 m /lokalita 16/
štvrť SNP
Oprava chodníkov s asfaltovým povrchom
47.
plocha pred a za Depresom /lokalita 18/
48.
Oprava chodníka pri škôlke dĺžka 30 m /lokalita 19/
49.
Oprava chodníkov a parkoviska pri bytovom dome č. 1002 /lokalita 20/
50.
Oprava chodníka pri bytovom dome SNP č. 966 /lokalita 21/
Revolučná štvrť
Oprava chodníkov s asfaltovým povrchom
51.
Oprava spevnených plôch pri bytovom dome č 959 – 963 /lokalita 22/
Clementisove sady
Oprava chodníkov s asfaltovým povrchom
52.
Parkovisko pri prevádzke Erik /lokalita 23/
Sídlisko Sever
Oprava chodníkov s asfaltovým povrchom
53.
Chodníky vnúrtoblok ul. Švermová č. 1442 – 1445 /lokalita 24/
54.
Chodníky vnútroblok el. Železničiarska č. 1425 /lokalita 25/
55.
Chodník pred bytovým domom č. 1425 /lokalita 26/

Bežné výdavky - záver:
Z dôvodu vyčerpania (+ objednávky) viac než 80% bežných prostriedkov z
rozpočtu pre rok 2018 sa plánované opravy v lokalitách č. 7-26 v zmysle grafickej
situácie budú opravovať z rozpočtu pre rok 2019. Do konca roka sa necháva
finančná rezerva na nepredvídané havarijné opravy, prípadné prepady
chodníkov a komunikácií. V prípade, že k žiadnej havárii na komunikáciách
nedôjde, uskutočnia sa ďalšie opravy v poradí v mesiaci september a október,
pred zahájením zimnej údržby.
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2018 - Kapitálové výdavky – rozpočtované finančné prostriedky spolu 360 000 €
56.

Vybudovanie parkoviska pri renesančnom kaštieli
62 000 €
Z toho bola realizovaná rekonštrukcia parkoviska pred Depresom (Ul.
Esterházyovcov pred bytovým domom č. 968 , 997 – oproti Lidl objednávka
6/1800136 /lokalita 17/, plánuje sa rozšírenie parkoviska pred renesančným
kaštieľom a navrhuje sa komplexné riešenie usporiadania vnútrobloku za
Depresom – tu príde k obnove len sčasti a to z dôvodu, že rozšírenie
parkovania podlieha stavebnému povoleniu. Druhú časť rozšírenia parkoviska
bude potrebné realizovať v roku 2019 po vydaní stavebného povolenia.
Dopravnú štúdiu tohto územia predbežne navrhol dopravný inžinier Ing. Aresta
– viď v prílohe.

57.

Oprava cesty ul. SNP – 1. etapa (po III. úprave rozpočtu)
180 000 €
Po vykonaní predbežného prieskumu na určenie predpokladanej hodnoty
zákazky a na základe rozpočtu projektanta, je možné realizovať rekonštrukciu
a rozšírenie komunikácie len na základe navýšenia finančných prostriedkov
z pôvodných 120 000 € na 180 000 €

58.

Vybudovanie bezpečného priechodu na ul. Z. Kodálya pri pošte 18 000 €
Verejné obstarávanie na realizátora stavby je dokončené. Zmluva uzatvorená.
K realizácii priechodu dôjde v mesiacoch jún-júl tohto roku.

59.

Rekonštrukcia spevnených plôch vnútrobloku Czafík
80 000 €
Pripravuje sa nový rozpočet stavby na realizáciu časti rekonštrukcie a to v prvej
etape vo vymedzenom rozsahu sa uvažuje s obnovou komunikácie a povrchov
v priestore medzi políciou a domom nábytku.

60.

Cyklotrasa Kolónia – Samsung Galanta IROP
550 000 €
V mesiaci jún po druhej kontrole riadiaceho orgánu bolo vyhlásené verejné
obstarávanie na dodávateľa. Vyhodnotenie ponúk bude dňa 26.06.2018.
Plánované ukončenie realizácie je október 2018.

61.

Rozšírenie parkovacích miest na sídlisku Sever na úkor zelene 20 000 €
Dopravný inžinier pripravuje koncepciu rozšírenia na základe podnetu
obyvateľov. K realizácii dôjde v mesiacoch september – október po dohode s
dodávateľom.

Spracovali: Ing. Zuzana Krišková, Eva Vašáková

Strana 4|4

