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Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje  

 

1. verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku s názvom – Oprava miestnych 

komunikácií – 2. etapa 2018, s predpokladanou hodnotou zákazky 210 369,00 EUR 

bez DPH, 252 443,00 EUR s DPH, s využitím elektronického trhoviska, ktoré bude 

zrealizované podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia,   

2. rezervovanie finančných prostriedkov v prebytku rozpočtu mesta na rok 2018 na 

opravu cesty a opravu chodníkov v objeme 252 443,00 EUR, 

3. záväzok po ukončení verejného obstarávania – prostredníctvom rozpočtovej zmeny v 

priebehu roka 2018 – presunúť finančné prostriedky z prebytku rozpočtu do 

výdavkovej časti rozpočtu mesta na rok 2018  na financovanie opravy cesty a opravu 

chodníkov v objeme najviac 252 443,00 EUR s DPH.  

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor  

Spracoval: Ing. Ladislav Valiska – Timečko  poverený zastupovaním 

                        vedúceho oddelenia výstavby a majetku 

                    

V Trebišove, dňa 12.9.2018 

 

         predkladateľ 



Dôvodová správa  

k návrhu opráv miestnych komunikácií – 2. etapa 2018  

 

 

V zmysle aktualizovaného Prehľadu poškodených mestských cestných komunikácií 

a chodníkov, početných opakovaných sťažností občanov na stav mestských chodníkov, 

interpelácií a podnetov poslancov mestského zastupiteľstva a vykonaných obhliadok 

komunikácií, bol spracovaný Návrh na opravu miestnych komunikácií – 2. etapa 2018. 

Obhliadka poškodených mestských komunikácií a vypracovanie návrhu na opravu boli 

realizované v súčinnosti s Technickými službami mesta. Predpokladaná hodnota opráv 

mestských komunikácií uvedených v návrhu je 252 443 eur s DPH.    

 

Do návrhu opráv sú zaradené: 

 

Cestné komunikácie: 

1. Ul. M. R. Štefánika, vjazd na kruhovú  križovatku pred predajňou Orange – súvislá 

oprava cesty na ploche 771 m2. 

-Vyfrézovanie ,odvoz a likvidácia starého asfaltu: 771 m2 

-Výšková úprava existujúcich poklopov uličných a kanalizačných vpustí: 4 ks 

-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 8 m: 8ks 

-Obrubník betónový cestný 100x25x15: 8 ks 

-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 8 m  

-Odstránenie podkladu na ploche: 30 m2 

-Podklad z kameniva frakcie 32-63 hr. 150 mm: 30 m2 

-Podklad zo štrkodrvy hr. 150 mm po zhutnení: 30 m2 

-Vyrovnávka nerovností asfaltobetón AC 11, priem. hr.  3 cm na ploche 110 m2  

-Penetrácia  

-Pokladka asfaltu, asfaltobetón AC 11, hr. 4 cm: 771 m2 

Celkové náklady na prevedené práce: 12 186 eur s DPH 

 
 
 

Chodníky a spevnené plochy: 

2. M. R. Štefánika, chodník pred budovou pošty- celková opravovaná plocha 1 034 m2. 

-Odobratie starého asfaltu, odvoz a likvidácia:  1 034 m2 

-Odstránenie podkladu na ploche: 12 m2 

-Podklad z betónu  hr. 10 cm na ploche 12 m2 

-Výšková úprava existujúcich poklopov uličných a kanalizačných vpustí: 1 ks  

-Výšková úprava existujúcich poklopov:  vodovodný hydrant: 1 ks 

-Vyrovnávka nerovností,  asfaltobetón AC 08,  priem. hr. 3 cm na ploche 30 m2   

-Penetrácia 

-Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm:  1 034 m2 

Celkové náklady na prevedené práce: 15 972 eur s DPH  

 

3. Ul. Čsl. armády, severný chodník od svetelnej križovatky po BD 1782 – celková 

opravovaná plocha 590 m2 

-Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 590 m2 

-Odstránenie podkladu na ploche: 9 m2 

-Podklad zo štrkopiesku po zhutnení hr. 10 cm: 9 m2 



-Podklad  z betónu tr. C 8/10 hr.10: 10 m2 

-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 14 m: 14 ks 

-Obrubník betónový cestný 100x25x15: 14 ks 

-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 14 m 

-Rezanie betónového krytu: 14 m 

-Kladenie zámkovej dlažby pre nevidiacich: 9,28 m2 

-Dlažba pre nevidiacich s výstupkami 20x20x6 cm červená: 7,04 m2 

-Dlažba zámkovej dlažby pre nevidiacich drážková 20x20x6 červená: 2,24 m2 

-Penetrácia  

-Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 590 m2 

Celkové náklady na prevedené práce: 9 638 eur s DPH 

 

4. Ul. Komenského, chodník pri BD 2116 -  celková opravovaná plocha 120 m2. 

- Odobratie, odvoz  a likvidácia starého asfaltu: 120 m2 

-Penetrácia  

-Pokladka asfaltu,  asfaltobetón AC 08, hr. 4 cm: 120 m2  

Celkové náklady na prevedené práce: 1 773 eur s DPH 

 

5. Ul. Komenského, chodník pri BD 2209 -  celková plocha 160 m2. 

- Odobratie, odvoz  a likvidácia starého asfaltu: 160 m2 

-Penetrácia  

-Pokladka asfaltu,  asfaltobetón AC 08, hr. 4 cm: 160 m2  

Celkové náklady na prevedené práce: 2 363 eur s DPH 

 

6. Ul. T. G. Masaryka, južný chodník od ul. Komenského po ul. Berehovskú – celková 

opravovaná  plocha 700 m2. 

-Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 700 m2 

-Odstránenie podkladu na ploche: 10 m2 

-Podklad zo štrkopiesku po zhutnení hr. 10 cm:  m2 

-Podklad  z betónu tr. C 8/10 hr.10: 13 m2 

-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 14 m: 14 ks 

-Obrubník betónový cestný 100x25x15: 14 ks 

-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 14 m 

-Rezanie betónového krytu: 14 m 

-Kladenie zámkovej dlažby pre nevidiacich: 9,60 m2 

-Dlažba pre nevidiacich s výstupkami 20x20x6 cm červená: 7,36 m2 

-Dlažba zámkovej dlažby pre nevidiacich drážková 20x20x6 červená: 2,24 m2 

-Penetrácia  

-Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 700 m2 

Celkové náklady na prevedené práce: 11 319 eur s DPH 

 

7. Ul. Cintorínska, vnútro sídliskové chodníky vrátane vstupov k BD (za areálom VVS) – 

celková opravovaná plocha 1 180 m2.  

-Odobratie, odvoz  a likvidácia starého asfaltu: 1 180 m2  

-Penetrácia  

-Pokladka asfaltu,  asfaltobetón AC 08, hr. 4 cm: 1 180 m2  

Celkové náklady na prevedené práce: 17 431 eur s DPH 

 

 

 



 

8. Ul. J. Kostru, chodník k futbal. areálu a vstup na kúpalisko - celková opravovaná 

plocha 950 m2 

 -Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 950 m2 

-Vyrovnanie nerovností – podklad z betónu priem. hr. 3 cm na ploche 90 m2 

-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 52 m: 52 ks 

-Obrubník betónový cestný 33x25x15: 36 ks 

-Obrubník betónový cestný 100x20x10: 40 ks  

-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 52 m  

-Penetrácia  

-Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 950 m2 

Celkové náklady na prevedené práce: 16 232 eur s DPH 

 

9. Ul. Hollého, severný chodník – celková opravovaná plocha 340 m2. 

-Odobratie starého asfaltu, odvoz a likvidácia:  230 m2 

-Vyfrézovanie ,odvoz a likvidácia starého asfaltu: 110 m2 

-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 110 m: 110 ks 

-Obrubník betónový cestný 100x20x10: 110 ks 

-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 110 m 

-Odstránenie podkladu na ploche: 190 m2 

-Podklad zo štrkopiesku po zhutnení hr. 10 cm: 60 m2 

-Podklad z betónu  hr. 10 cm na ploche 190 m2 

-Výšková úprava existujúcich poklopov uličných a kanalizačných vpustí: 1 ks 

-Penetrácia  

-Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 340 m2 

Celkové náklady na prevedené práce: 12 641 eur s DPH 

 

10. Ul. Moyzesova, chodník od ul. Varichovskej po ul. Škultétyho – celková opravovaná 

plocha 240 m2. 

-Odobratie starého asfaltu, odvoz a likvidácia:  240 m2 

-Vyrovnanie nerovností – podklad z betónu priem. hr. 3 cm na ploche 60 m2 

-Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 240 m2 

-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 4 m: 4 ks 

-Obrubník betónový cestný 33x25x15: 12 ks 

-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu:  4 m 

-Odstránenie podkladu na ploche: 4 m2 

-Podklad zo štrkopiesku po zhutnení hr. 10 cm: 4 m2 

-Podklad  z betónu tr. C 8/10 hr.10: 4 m2 

-Rezanie betónového krytu: 5 m 

-Kladenie zámkovej dlažby pre nevidiacich: 3,84 m2 

-Dlažba pre nevidiacich s výstupkami 20x20x6 cm červená: 2,72 m2 

-Dlažba pre nevidiacich drážková 20x20x6červená: 1,12 m2 

-Penetrácia   

Celkové náklady na prevedené práce: 4 482 eur s DPH 

 

11. Ul. Šrobárova, chodník od ul. M. R. Štefánika a vedľa aut. nástupíšť po ul. J. Husa –  
celková opravovaná plocha 960 m2. 

- Odobratie, odvoz  a likvidácia starého asfaltu: 960 m2  

-Vyrovnávka nerovností,  asfaltobetón AC 08,  priem. hr. 3 cm na ploche 155 m2 

-Vyrovnanie nerovností – zníženie vybúraním-frézovaním 16 m2  



-Odstránenie podkladu na ploche: 10 m2 

-Podklad zo štrkopiesku po zhutnení hr. 10 cm:  m2 

-Podklad  z betónu tr. C 8/10 hr.10: 5 m2 

-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 6 m: 6 ks 

-Obrubník betónový cestný 100x25x15: 6 ks 

-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 6 m 

-Rezanie betónového krytu: 6 m 

-Kladenie zámkovej dlažby pre nevidiacich: 4,64 m2 

-Dlažba pre nevidiacich s výstupkami 20x20x6 cm červená: 3,36 m2 

-Dlažba zámkovej dlažby pre nevidiacich drážková 20x20x6 červená: 1,28 m2 

-Penetrácia 

-Pokladka asfaltu,  asfaltobetón AC 08, hr. 4 cm: 960 m2  

Celkové náklady na prevedené práce: 16 116 eur s DPH 
 

12. Ul. Štúrova –východný chodník a napojenie cesty na cestu na ul. Kpt. Nálepku – 

celková plocha 590 m2. 

-Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 500 m2 

-Vyfrézovanie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 90 m2 

-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov,7 m: 7 ks 

-Obrubník betónový 100x20x10: 7 ks  

-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 7 m 

-Odstránenie podkladu na ploche: 46 m2 

-Podklad zo štrkopiesku po zhutnení hr. 10 cm: 46 m2 

-Podklad  z betónu tr. C 8/10 hr.10: 46 m2 

-Vyrovnávka nerovností,  asfaltobetón AC 08 priem. hr. 3 cm na ploche 180 m2 

-Penetrácia  

-Pokladka asfaltu, asfaltobetón AC 08, hr. 4 cm: 590 m2  

Celkové náklady na prevedené práce: 9 773 s DPH 

 

13. Ul. Štúrova – západný chodník – celková plocha 600 m2.  

-Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 600 m2 

-Odstránenie podkladu na ploche: 30 m2 

-Podklad zo štrkopiesku po zhutnení hr. 10 cm: 30 m2 

-Podklad  z betónu tr. C 8/10 hr.10: 30 m2 

-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov,9 m: 9 ks 

-Obrubník betónový cestný 100x10x20: 9 ks 

-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 9 m  

-Penetrácia 

-Vyrovnávka nerovností, asfaltobetón AC 08, priemerná  hr. 3 cm na ploche 180m2  

-Pokladka asfaltu,  asfaltobetón AC 08, hr. 4 cm na ploche 600 m2 

Celkové náklady na prevedené práce:  11 124 s DPH  

 

14. Ul. Pribinova – chodník bez asfaltového povrchu -  celková plocha 820 m2. 

-Odstránenie podkladu z betónu na ploche: 11 m2  

-Podklad zo štrkopiesku po zhutnení hr. 10 cm: 11 m2 

-Podklad  z betónu tr. C 8/10 hr.10: 11 m2 

-Kladenie zámkovej dlažby pre nevidiacich: 5,84 m2 

-Dlažba pre nevidiacich s výstupkami 20x20x6 cm červená: 4,72 m2 

-Dlažba pre nevidiacich drážková 20x20x6červená: 1,12 m2  

-Penetrácia 



-Vyrovnávka nerovností, asfaltobetón AC 08, priemerná  hr. 3 cm na ploche 246m2 

-Pokladka asfaltu, asfaltobetón AC 08, hr. 4 cm na ploche 820 m2 

Celkové náklady na prevedené práce:  11 694 eur s DPH 

15. Ul. Kukučínova –severný chodník od ul. Hodvábnej po ul. Varichovskú - celková 

plocha 330 m2.  

-Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 330 m2 

-Odstránenie podkladu z betónu na ploche: 11 m2  

-Podklad zo štrkopiesku po zhutnení hr. 10 cm: 11 m2 

-Podklad  z betónu tr. C 8/10 hr.10: 11 m2 

-Kladenie zámkovej dlažby pre nevidiacich: 5,84 m2 

-Dlažba pre nevidiacich s výstupkami 20x20x6 cm červená: 4,72 m2 

-Dlažba pre nevidiacich drážková 20x20x6červená: 1,12 m2   

-Penetrácia 

-Vyrovnávka nerovností, asfaltobetón AC 08, priemerná  hr. 3 cm na ploche 110m2 

-Pokladka asfaltu, asfaltobetón AC 08, hr. 4 cm na ploche 330 m2  

 Celkové náklady na prevedené práce: 6 147 eur s DPH  

 

16. Ul. Stavebná – východný chodník od ul. Čsl. armády po ul. T. G. Masaryka –  
celková plocha 460 m2. 

-Odobratie, odvoz  a likvidácia starého asfaltu: 460 m2 

-Penetrácia 

-Vyrovnávka nerovností, asfaltobetón AC 08, priemerná  hr. 3 cm na ploche 92m2 

-Pokladka asfaltu,  asfaltobetón AC 08, hr. 4 cm: 460 m2  

Celkové náklady na prevedené práce: 7 399 eur s DPH 

 

17. Ul. T. G. Masaryka – severný chodník od ul. Sládkovičovej  po ul. Stavebnú – 

celková plocha 210 m2 

-Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 210 m2 

-Výšková úprava :  uzáver plynu 1ks 

-Odstránenie podkladu z betónu na ploche: 8 m2  

-Podklad zo štrkopiesku po zhutnením  hr. 10 cm: 8 m2 

-Podklad  z betónu tr. C 8/10 hr.10: 8 m2 

-Kladenie zámkovej dlažby pre nevidiacich: 3,36 m2 

-Dlažba pre nevidiacich s výstupkami 20x20x6 cm červená: 2,24 m2 

-Dlažba pre nevidiacich drážková 20x20x6červená: 1,12 m2 

-Vyrovnávka nerovností,  asfaltobetón AC 08 priem. hr. 3 cm na ploche 63 m2 

-Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 210 m2  

Celkové náklady na prevedené práce:  4 067 eur s DPH   

 

18. Ul. Škultétyho, vnútro sídliskový chodník pri BD1895/22, 1924/4, detskom ihrisku a 

škôlke – celková plocha 700 m2. 

-Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 700 m2 

-Výšková úprava existujúcich poklopov uličných a kanalizačných vpustí:  1 ks 

-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 6 m: 6 ks 

-Obrubník betónový 100x20x10: 6 ks  

-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 6 m 

-Vyrovnanie nerovností – podklad z betónu  hr. 10 cm na ploche 6 m2   

-Vyrovnávka nerovností asfaltobetón AC 08, priem. hr.  3 cm na ploche 140 m2  

-Penetrácia  



-Pokladka asfaltu, asfaltobetón AC 08, hr. 4 cm: 700 m2 

Celkové náklady na prevedené práce: 11 886 eur s DPH 

 

19. Ul. Komenského – vnútro sídliskový chodník  za BD2210, 2209 od Milk Agro po 1. 

decembra -  celková plocha 1 030 m2. 

-Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 1 030 m2 

-Výšková úprava vodomernej šachty 1ks 

-Výšková úprava existujúcich poklopov: uzáver  vody 1ks 

-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov,16 m: 16 ks 

-Obrubník betónový 100x20x10: 16 ks  

-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 16 m 

-Vyrovnanie nerovností – podklad z betónu  hr. 10 cm na ploche 6 m2   

-Vyrovnávka nerovností asfaltobetón AC 08, priem. hr.  3 cm na ploche 206 m2 

-Penetrácia 

-Pokladka asfaltu, asfaltobetón AC 08, hr. 4 cm na ploche1 030 m2 

Celkové náklady na prevedené práce:  17 216 eur s DPH  

 

20. Ul. 1. decembra – vnútro sídliskový chodník za BD 2207 – celková plocha 315 m2. 

-Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 315 m2 

-Penetrácia 

-Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 315 m2 

Celkové náklady na prevedené práce:  4 181 eur s DPH 
 

21. Ul. Komenského – sídliskový chodník za BD 2173 - celková plocha  710 m2. 

-Odobratie starého asfaltu, odvoz a likvidácia: 710 m2 

-Výšková úprava existujúcich poklopov uličných a kanalizačných vpustí:  6 ks 

-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 6 m: 26 ks 

-Obrubník betónový 100x20x10: 26 ks  

-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 26 m 

-Vyrovnanie nerovností – zníženie vybúraním -frézovaním 20 m2 

-Vyrovnanie nerovností – podklad z betónu priem. hr. 10 cm na ploche 16 m2   

-Penetrácia 

-Vyrovnávka nerovností asfaltobetón AC 08, priem. hr.  3 cm na ploche 142 m2 

-Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 710 m2 

Celkové náklady na prevedené práce: 13 241 eur s DPH  

 

22. Ul . Cintorínska – chodník pri BD 850, spevnená plocha a zriadenie päť nových 

parkovacích miest – celková plocha 1 380 m2. 

-Odobratie starého asfaltu, odvoz a likvidácia: 1 380 m2 

-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 74 m  

-Obrubník betónový 100x25x15: 74 ks  

-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 74 m 

-Vybúranie kamenných obrubníkov: 18 m 

-Uloženie kamenných obrubníkov do lôžka z betónu: 12m 

-Výšková úprava existujúcich poklopov uličných a kanalizačných vpustí:4 ks 

-Odstránenie podkladu z betónu  na ploche: 13 m2 

-Podklad  z betónu tr. C 8/10 hr.10: 38 m2 

-Vyrovnávka nerovností asfaltobetón AC 11, priem. hr.  4 cm na ploche 120 m2 

-Odstránenie podkladu na ploche: 60 m2 



-Úprava plane v zárezoch so zhutnením: 60 m2 

-Podklad z kameniva frakcie 32-63 hr. 150 mm: 60 m2 

-Podklad zo štrkodrvy hr. 100 mm po zhutnení: 60 m2  

-Podklad  z betónu tr. C 8/10 hr.10: 60 m2  

-Penetrácia 

-Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 390 m2 

-Pokladka asfaltu AC 11, hr. 4 cm: 1 050 m2 

Celkové náklady na prevedené práce: 27 803 eur s DPH 

  

23. Ul. L. Sáru – chodník za BD  2361 – celková plocha 440 m2 

-Odobratie starého asfaltu, odvoz a likvidácia: 420 m2 

-Obrubník betónový 100x20x10: 22 ks  

-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 22 m 

-Vyrovnanie nerovností – podklad z betónu priem. hr. 10 cm na ploche 20 m2   

-Vyrovnávka nerovností,  asfaltobeton AC 08 hr. 3 cm na ploche 84 m2  

-Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 440 m2 

Celkové náklady na prevedené práce: 7 759 eur s DPH  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V Trebišove, 12.09.2018 

Spracoval: Ing. Bogda 



Príloha č. 1                                                                                                         

Objednávkový formulár 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa - objednávateľa: 

 

Mesto Trebišov 

M. R. Štefánika 862/204 

075 25 Trebišov 

IČO:   00 331 996 

DIČ:   202 077 3590 

IČ DPH:  SK 202 077 3590                                                                                           
 

2. Názov predmetu zákazky:  

Oprava miestnych komunikácií – 2. etapa 2018 
 

3. Kľúčové slová: 

 

oprava  ciest, komunikácií, odstránenie výtlkov, obnova povrchu vozovky, obnova 

povrchu chodníkov 

 

4. CPV kódy: 

45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 

45233220-7 Práce vrchnej stavby ciest 

45233142-6 Práce na oprave ciest 

45233253-7 Práce vrchnej stavby chodníkov 

60000000-8 Dopravné služby 

 

5. Druh zákazky (nehodiace sa prečiarknúť): 

- zákazka na dodanie tovaru 

- zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

- zákazka na poskytnutie služieb  

 

6. Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

 

Predmetom zákazky je oprava povrchu miestnych komunikácií – ciest a chodníkov -  

v 23 lokalitách mesta. 

 

7. Technická špecifikácia predmetu zákazky: 
 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

Oprava povrchu  miestnych komunikácií 

v 23 lokalitách mesta: dielo   1 

1. Ul. M. R. Štefánika – cesta od kruhovej 

križovatky pred objektom Orange 
m2   771 

2. Ul. M. R. Štefánika – chodník pred 

budovou pošty 
m2   1 034 

3. Ul. Čsl. armády – severný chodník od 

svetelnej križovatky po BD 1782 
m2   590 

4. Komenského ul. – chodník pri BD 2116 m2   120 



5. Komenského ul. – chodník pri BD 2209 m2   160 

6. Ul. T. G. Masaryka – južný chodník od 

Komenského ul. po Berehovskú ul. 
m2   700 

7. Ul. Cintorínska – vnútrosídliskový 

chodník za VVS, BD 2220, 2221, 2222 
m2   1 180 

8. Ul. J. Kostru – chodník k futbalovému 

areálu a vstup na kúpalisko 
m2   950 

9. Hollého ul. – severný chodník m2   340 

10. Moyzesova ul. – chodník od 

Varichovskej ul. po Škultétyho ul. 
m2   240 

11. Šrobárová ul. – chodník od Ul. M. R. 

Štefánika a vedľa aut. nástupíšť po Ul. 

J. Husa 

m2   960 

12. Štúrova ul. – východný chodník 

s napojením na Ulicu Kpt. Nálepku 
m2   590 

13. Štúrova ul. – západný chodník m2   600 

14. Pribinova ul. – severný chodník bez 

asfaltového povrchu 
m2   820 

15. Kukučínova ul. – severný chodník od 

Hodvábnej ul. po Varichovskú ul. 

a úsek na Hodvábnej ul. 

m2   330 

16. Ul. Stavebná – východný chodník od 

Ul. Čsl. armády po Ul. T. G. Masaryka 
m2   460 

17. Ul. T. G. Masaryka – severný chodník 

od Sládkovičovej ul. po Stavebnú ul. 
m2   210 

18. Škultétyho ul. – vnútrosídl. chodník pri 

BD 1895/22, 1924/4, dets. ihrisku a 

škôlke 

m2   700 

19. Komenského ul. – vnútrosídl. chodník 

od Milk Agro, BD 2210, 2209 po Ul. 1. 

decembra 

m2   1 030 

20. Ul. 1. decembra – vnútrosídl. chodník 

za BD 2207 
m2   315 

21. Komenského ul.  – chodník pri BD 

2137 
m2   710 

22. Ul. Cintorínska – chodník pri BD 850, 

spevn. plocha a 5 parkovacích  miest 
m2   1 380 

23. Ul. L. Sáru – chodník za BD 2361 m2   440 



Sumarizácia za 23 lokalít podľa 

jednotlivých činností:     

Rezanie existujúceho krytu alebo podkladu m   39 

Vyfrézovanie, odvoz a likvidácia starého 

asfaltu m2   971 

Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu m2   12 819 

Uloženie obrubníka do lôžka z betónu  

m 
  

 

380 

Obrubník betónový cestný 100x25x15 kus   116 

Obrubník betónový cestný 100x20x10 kus   236 

Obrubník betónový cestný 33x25x15 kus    48 

Výšková úprava existujúcich poklopov kus   21 

Vyrovnávka nerovností, asfaltobetón AC 11, 

hr. 3cm m2   110 

Vyrovnávka nerovností, asfaltobetón AC 08, 

hr. 3cm m2   1 628 

Vyrovnávka nerovností – podklad z betónu 

tr. C 8/10 hr. 3cm m2   150 

Vyrovnávka nerovností – podklad z betónu 

tr. C 8/10 hr. 10cm m2   28 

Vybúranie, odvoz a likvidácia starých 

obrubníkov  
m 

 
  364 

Vyrovnanie nerovností – zníženie 

vybúraním – frézovaním m2   36 

Pokládka asfaltového koberca, asfaltobetón 

AC 11, hr. 4cm m2   1 941 

Pokládka asfaltu AC 8, hr. 4cm m2   12 869 

Odstránenie podkladu z betónu, odvoz 

a likvidácia starého betónu m2   444 

Podklad zo štrkopiesku po zhutnení hr. 

10cm m2   259 

Podklad zo štrkodrvy hr. 150mm po 

zhutnení  m2   30 

Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 

10cm 

 
m2   458 



Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so 

zhutnením  m2   60 

Podklad z kameniva frakcie 32-63 po 

zhutnení hr. 15cm m2   90 

Kladenie zámkovej dlažby pre nevidiacich m2   42,40 

Dlažba pre nevidiacich s výstupkami 

20x20x6cm červená m2   32,16 

Dlažba pre nevidiacich drážková 

20x20x6cm červená m2   10,24 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Asfaltová zmes – asfaltový betón AC STN EN 13108-1 Asfaltový betón AC08, AC11 

Penetrácia áno 

Položenie novej asfaltovej obaľovanej zmesi áno, s následným zhutnením a zarovnaním 

s povrchom vozovky 

 

8. Osobitné požiadavky na plnenie: 

 

Názov 

Vrátane dopravy na miesto plnenia. 

V cene diela musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s prácami  a dodávkou materiálu ako aj 

náklady spojené s odvozom a likvidáciou starého asfaltu a starých obrubníkov. 

Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dielo s odbornou starostlivosťou a za dodržania všetkých súvisiacich 

právnych predpisov a noriem. 

Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály  a zariadenia, ktoré majú platné 

certifikáty kvality  a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými 

všeobecne záväznými predpismi. 

Dopravné značenie v rámci platnej legislatívy si na stavenisku zabezpečuje dodávateľ. 

Dodávateľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi súpis vykonaných prác 

a dodávok  a stavebný denník. 

Dodávateľ berie na vedomie, že objednávateľ nebude poskytovať zálohové platby. 

Dielo je financované z prostriedkov objednávateľa. 

Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až na základe objednávateľom schváleného a podpísaného 

Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý vypracuje dodávateľ. 

Záručná doba na dielo je 36 mesiacov a začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní 

a prevzatí diela.  

Dodávateľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predložiť 

objednávateľovi podrobný aktualizovaný rozpočet. 

Názov Upresnenie 

  
 

9. Zmluvné podmienky: 

1) Miesto plnenia zmluvy:  

Štát: Slovensko 

Kraj: Košický 

Okres: Trebišov 

Obec: Trebišov 



Ulica a číslo: 23 lokalít v intraviláne mesta Trebišov a mestskej časti - 

Milhostov 

2) Čas / lehota plnenia zmluvy: do 60 dní od účinnosti zmluvy 

3) Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:  

Jednotka: dielo 

Požadované množstvo: 1 

4) Maximálna výška zdrojov: 252 443 € s DPH  

5) Druh všeobecných zmluvných podmienok: zmluva o dielo 

6) Druh financovania: 

Zákazka je/nie je financovaná zo zdrojov EÚ 

 

10. Kritéria ponuky:  

Kritériom určujúcim poradie dodávateľov je celková cena predmetu zákazky s DPH. 

11. Stanovenie lehoty na predkladanie ponúk: 

 

Dátum a čas vyhlásenia: .......................... 

Lehota na predkladanie ponúk elektronického trhoviska: min. 5 pracovných dní od 

vyhlásenia zákazky. 

 

12. Elektronická aukcia: 

 

Áno, uplatní sa elektronická aukcia.  

 

 

 

13. Počet zúčastnených dodávateľov: 
 

min. 2 dodávatelia 

 

 

 

 

V Trebišove, dňa 12. 9. 2018 

 

Spracovali: Ing. Ján Bogda, referent pre výstavbu 

                   Ing. Valéria Maďarová, referent pre verejné obstarávanie 


