TE – 783 / 2016

MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Komárne dňa : 26. 5.2016
k bodu rokovania číslo :
A Komáromi Városi Képviselő-testület
2016.5. 26- i ülése
tárgyalásának
pontjához.

Obnova miestnych komunikácií – upresnenie
A helyi utak javítása - pontosítás

Predkladá - Előterjeszti:
Mgr. Béla Keszegh - II. zástupca primátora mesta Komárno
Mgr. Keszegh Béla - Komárom város II. alpolgármestere
Vypracoval - Az anyagot kidolgozta:
Odbor rozvoja – Városfejlesztési főosztály
Komunálny odbor – Közszolgáltatási főosztály
Ekonomický odbor – Gazdasági főosztály

Prejednané - Megtárgyalta:
Komisia KRM pri MZ dňa 10.5.2016
Városfejlesztési bizottság 2016.5.10-én
Mestská rada pri MZ dňa 18.5.2016
VKT tanácsa 2016.5.18 - án

Materiál obsahuje - Mellékletek:
1.
2.
3.

Dôvodová správa - Indoklás
Návrh na uznesenie – Határozati javaslat
Prílohy – Mellékletek : Súpis a rozsah prác na schválených MK

TE -783 /2016
Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko KRM zo dňa 10.5.2016 : ak sa do kalkulácie zmestí, komisia žiada zaradiť
komunikáciu Malá Iža do zoznamu / hlasovanie 6:0:0/. Doporučuje schváliť návrh na
uznesenie (6:0:0)
Stanovisko rady: Rada prerokovala. Pomer hlasovania: (4:0:1:0).

Dôvodová správa – Obnova miestnych komunikácií

V súlade s uznesením MZ č. 623/2016 a požiadavkami poslancov vyjadrenými na
rokovaní MZ dňa 23.3.2016 pracovníci mestského úradu z odboru rozvoja a komunálneho
odboru vykonali opätovnú miestnu obhliadku schválených miestnych komunikácií za účelom
upresnenia rozsahu opráv. Informácie boli poskytnuté na zameranie geodetovi
a kalkulantovi, ktorí pri vypracovaní podkladov k opravám tieto skutočnosti zohľadnili.
V prílohe sú doložené jednotlivé ulice v grafickom stave i s popisom požadovaných
opráv. Pri každom popise je zároveň uvedená predpokladaná plocha potrebná k oprave
povrchu komunikácie.
Pri obhliadke zároveň pracovníci mesta i s odbornými pracovníkmi doporučili vzhľadom
k pomerne dobrému stavu komunikácie vylúčiť tieto :
Pohraničná- časť od nám. M.R. Štefánika po Jókaiho
Ulice Narcisová a Jarabinová v Novej Stráži
Pri predbežných kalkuláciách nákladov za opravy sa stále používajú cenníkové ceny,
ktoré dávajú predpoklad , že pri realizácií verejného obstarávania tieto budú znížené. Preto
uvažujeme / aby nebolo potrebné niektoré miestne komunikácie v tomto čase vylučovať
z realizácie /, že verejné obstarávanie by sa previedlo na celkové kalkulované cenníkové
náklady s tým, že zákazka by bola rozdelená na dve etapy- prvá- do výšky 2.250.000.- eur
s DPH – ako bolo schválené a ak by sa do uvedenej sumy niektoré komunikácie už finančne
nedostali – bola by to tzv. druhá etapa, ktorá by bola realizovaná len v prípade schválenia
MZ. Ak by také schválenie nebolo realizované- tak by sa táto etapa neuskutočnila.
V nadchádzajúcich dňoch mesto bude zabezpečovať potrebné technické podklady
potrebné k vyhláseniu verejného obstarávania – až po vypracovanie jednoznačného výkazvýmeru prác.

V Komárne 6.5.2016

Návrh uznesenia
k správe o obnove miestnych komunikácií v meste Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
dôvodovú správu o postupe prípravných prác na obnovu miestnych komunikácií
v meste Komárno v súlade s uznesením MZ č. 623/2016

B/

schvaľuje
1. predložený rozsah a špecifikáciu
plánovaných prác na schválených
komunikáciách mesta , ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia
2. geometricky zamerané plochy opráv jednotlivých komunikácií :
Ul. Eötvösova

16.420m2

Dunajské nábrežie

13.270m2

Ul. Mesačná

1.951m2

Ul. Jókaiho
Ul. Budovateľská

1.104m2
5.106m2

Ul. Komáromi Kacza

6.067m2

Ul. Biskupa Királya/ Záhradnícka-Špitálska /
Ul. Biskupa Királya /Špitálska-cintorín/

1.533m2
3.894m2

Nám. M.R. Štefánika

2.215m2

Pohraničná ul. /po Jókaiho / v zmysle PD /

1.364m2

Gútsky rad
Ul. Lehárova

2.475m2

Ul. Jazmínová + Smrečinová – N. Stráž

1.640m2

Ul. Včelárska – N. Stráž
Ul. Slobody

C/

149m2

922m2
5.600m2

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
po zabezpečení potrebných technických informácií a podkladov pristúpiť
k zabezpečeniu transparentného verejného obstarávania v súlade so zákonom a
formou elektronickej aukcie.

